PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
PRZEBUDOWA WJAZDU GŁÓWNEGO I BUDOWA WJAZDU BOCZNEGO
DLA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO
OGRODU BOTANICZENGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. SOSNOWEJ 5

Adres obiektu: 43-195 Mikołów-Mokre
ul. Sosnowa 5

Kod CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

Zamawiający: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Opracowała – Beata Kawecka
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1. Część opisowa

1.1

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania projektowego oraz robót budowlanych
zadania pn.:
PRZEBUDOWA WJAZDU GŁÓWNEGO I BUDOWA WJAZDU BOCZNEGO
DLA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO
OGRODU BOTANICZENGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. SOSNOWEJ 5
Zakres przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z aktualizacją
mapy do celów projektowych,
b) wykonanie wstępnej koncepcji projektu:
- przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 927 na działkę 485/38
w Mikołowie będącego wjazdem głównym na teren Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
- budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 927 na działkę 485/38 w Mikołowie
będącego wjazdem bocznym na teren Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
c) wykonanie, w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję, projektu
budowlanego, wykonawczego (branża drogowa i sanitarna), tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (złożenie
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę leży po stronie Wykonawcy),
d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich
i przedmiarów,
e) wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w tym infrastruktury
towarzyszącej tj.: ciągu pieszego, odwodnienia, elementów małej architektury oraz
oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem, (koszt opłat za zajęcie pasa
drogowego poniesie Wykonawca),
h) dokonanie odbiorów,
i) przygotowanie wszelkich protokołów, dokumentacji powykonawczej i przekazanie
do użytkowania.
Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie czynności niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych:
W ramach prac projektowych należy:
- wykonać badania geotechniczne oraz inwentaryzację stanu istniejącego wraz z aktualizacją
mapy do celów projektowych,
2

- wykonać projekt budowlany i wykonawczy (branża drogowa i sanitarna) w 5 egz. (w tym
egz. do uzgodnienia),
- wykonać projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w 5 egz. (w tym egz.
do uzgodnienia),
- uzgodnić projekt z gestorami mediów oraz z zarządcą drogi (droga wojewódzka nr 927),
- uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,
- wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 3 egz.,
- wykonać kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami w 3 egz.
Zakres robót budowlanych, które należy wykonać to m.in.:
- roboty przygotowawcze (pomiary, rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z jej
wywozem),
- roboty ziemne (wykopy z wywozem urobku),
- odwodnienie korpusu drogowego (przepusty ze ściankami czołowymi żelbetowymi,
odwodnienie liniowe drogi wyjazdowej z posesji oraz odwodnienie wpustów
ulicznych),
- wykonanie korytowania, warstw nośnych i podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm,
- wykonanie robót wykończeniowych (umocnień powierzchni skarp rowów
przydrożnych, wraz z oczyszczeniem przepustów i rowów, w tym regulacja
i oczyszczenie odcinka rowu przydrożnego pomiędzy przedmiotowymi zjazdami
zapewniając odwodnienie),
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe,
wykonanie barier i poręczy ochronnych),
- wykonanie elementów ulic i dróg (krawężniki na ławie z oporem, w tym krawężniki
najazdowe i łukowe, chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm, obrzeża
trawnikowe 30x8cm),
- uzupełnienie trawników,
- inne roboty różne (regulacja wpustów ulicznych) oraz niezbędne roboty towarzyszące.
b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Inwestycją objęte będą fragmenty następujących działek nr 486/38, 355/38, 384/13 (zgodnie
z załączoną kopią mapy – załącznik nr 1).
Istniejące sieci i uzbrojenie terenu
Zgodnie z załączoną mapą, na terenie działki nr 486/38 znajduje się uzbrojenie w postaci sieci
energetycznej (kabel ziemny średniego napięcia biegnący wzdłuż ogrodzenia od strony drogi
wojewódzkiej). Należy dokonać odkrycia i remontu zaznaczonej na mapie studni
na przepuście głównego wjazdu, a ewentualne odcinki wlotowe do studni oczyścić
na długości ok. 15m.
Istniejące zagospodarowanie terenu
Obecnie przy terenie przeznaczonym pod przebudowę wjazdu głównego znajdują:
- budynek wartowni wraz z szaletami publicznymi,
- droga wewnętrzna utwardzona, o nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej typu
behaton; z przyległym chodnikiem szer. 2,00m o nawierzchni ażurowej betonowej
wym. 40cmx40cm w kolorze żółtym typu sjena,
- wjazd przeznaczony do przebudowy o nawierzchni utwardzonej – nawierzchnia z frezu
asfaltowego,
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- w ogrodzeniu brama główna dwuskrzydłowa o szerokości 6,8m oraz furtka szerokości 1,2m.
A przy terenie przeznaczonym pod budowę wjazdu bocznego znajduje się w ogrodzeniu
brama boczna dwuskrzydłowa o szerokości 3,75m.
Pomiędzy planowanymi zjazdami znajduje się przepust przez drogę wojewódzką,
odprowadzający z rowu przydrożnego wodę do istniejącego cieku wodnego.
c. Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe:
Przedmiotowe zjazdy będą służyć jako wjazd główny i boczny na teren Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, przy czym wjazd boczny
służyć będzie przede wszystkim celom pożarowym.
d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe we wskaźnikach powierzchniowokubaturowych:
Powierzchnia utwardzona przebudowywanego wjazdu głównego (jezdnia i chodnik):
ok. 150 m2 ±10%.
Powierzchnia utwardzona budowanego wjazdu bocznego (jezdnia): ok. 50 m2 ±10%.
Długość odcinka rowu przy drodze wojewódzkiej: ok. 235m ±10%.
1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
a. Dokumentacja projektowa
Wstępna koncepcja projektu ma uwzględniać warunki zawarte w decyzji Zarządu
Województwa Śląskiego zezwalającej na przebudowę istniejącego zjazdu oraz na lokalizację
zjazdu (w załączeniu kopia decyzji nr WDU/DFAM/5420/Z-231/13996/11 z dn. 18.10.2011 r.
– załącznik nr 2, oraz kopia decyzji nr WDU/DFAM/5420/Z-229/13995/11
z dn. 18.10.2011 r. – załącznik nr 3).
Koncepcja ma być przedłożona do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie
do 1 tygodnia od daty podpisania umowy.
Zamawiający zatwierdza lub opiniuje negatywnie poszczególne koncepcje w terminie
do 1 tygodnia od ich złożenia u Zamawiającego.
Przed złożeniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji wymaganych przez Prawo
Budowlane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletny projekt
budowlany i wykonawczy wraz z organizacją ruchu.
Zamawiający zatwierdza lub opiniuje negatywnie przedłożony projekt w terminie
do 1 tygodnia od jego otrzymania, a Wykonawca niezwłocznie koryguje projekt. Ostateczny
termin odbioru projektu, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, upływa w dniu
15.03.2013 r.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót ma być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz na nośniku
elektronicznym (zapis w formacie *.pdf).
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b. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracownikom i osobom trzecim. Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie czynnego
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w związku
z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
przy prowadzeniu robót budowlanych, tak aby umożliwić dojście i dojazd do placówki
pracownikom oraz zwiedzającym, w związku z powyższym wskazane jest etapowanie robót
(np. etap 1: wjazd boczny, etap2: wjazd główny). Teren po zakończeniu prac musi zostać
uporządkowany.
c. Architektura, konstrukcja, instalacje i wykończenia
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia odnośnie
architektury, konstrukcji, instalacji i wykończeń opisano wyżej, z następującymi
uwagami:
- zastosowane materiały nawierzchni drogowych i chodnika mają być zbliżone
wyglądem i parametrami technicznymi do nawierzchni dróg i chodników
wewnętrznych znajdujących się terenie CEPiE ŚlOB,
- odwodnienie liniowe żeliwne,
- poręcze ochronne przy przepuście głównego wjazdu wykonane z elementów
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
d. Zagospodarowanie terenu
Elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną. Teren objęty inwestycją zagospodarować elementami małej architektury, tj: kosze
(ok. 2szt).
e.

Cechy
obiektu
dotyczące
i wskaźników ekonomicznych

rozwiązań

budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego.
f. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej będzie otrzymanie ważnej decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Warunki i wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną przedstawione w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót zatwierdzonych przez Zamawiającego.
g. Inne
-

wybrany wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług związanych z nadzorem autorskim przy realizacji zadania,
w oparciu o opracowany projekt,
wszelkie ewentualne szkody, w tym uszkodzenia nawierzchni dróg wewnętrznych
na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, powstałe z winy
Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca musi naprawić
we własnym zakresie.
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2. Część informacyjna
a. prawo dysponowania działką na cele budowlane
Inwestycją objęte będą fragmenty następujących działek nr 486/38, 355/38, 384/13
(zgodnie z załączoną kopią mapy – załącznik nr 1), przy czym działka nr 486/38 jest
własnością Gminy Mikołów, a działki pozostałe są własnością skarbu państwa (Gmina
w stosownym czasie zawrze umowę użyczenia).
Zamawiający oświadcza, że we właściwym czasie przekaże Wykonawcy stosowne
oświadczenie o prawie dysponowania gruntem.
b. przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016
z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.(Dz.U. Nr 130 poz 1389
z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,
- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.
nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220
poz. 2181 z późniejszymi zmianami).
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
Nr 1 – kopia mapy (wjazd główny, wjazd boczny)
Nr 2 – kopia decyzji Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu
Nr 3 – kopia decyzji Zarządu Województwa Śląskiego dotycząca zezwolenia na lokalizacji zjazdu
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