PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku
nr 9 do końca działki nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej.

Adres obiektu budowlanego:
ulica Strzechy w Mikołowie

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Mikołów
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
Kod zamówienia według CPV:
4 5233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,

Opracowała:
Sylwia Król
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I. CZĘŚĆ OPISOWA programu funkcjonalno - użytkowego
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 wraz z p. zm.) stanowiącego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do końca
działki nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, przedstawiającej
optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno - technicznych,
a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania
najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów
eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia. Program funkcjonalnoużytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac
projektowych i robót budowlanych;

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1 . Charakterystyczne parametry określające wielkość zakres robót budowlanych:
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wchodzi wykonanie poszerzenie jezdni w aspekcie zgodności z ustaleniami programu
funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów,
dozór budowy i ubezpieczenie budowy).
b) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,
c) koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej
wykonanych robót z wyróżnieniem zakresów robót – legendą,
d) koszty badań i pomiarów w czasie wykonania, jak i przy odbiorze robót,
e) dodatek do robocizny wynikający z prowadzenia robót pod ruchem,
f) podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikami
podatku VAT).
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi
do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego
zamierzenia
budowlanego
W
zakres zobowiązań wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: projektu
wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz
Zamawiający
wymaga również przedłożenia
do akceptacji
rysunków
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności
z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
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4 egz. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.
4 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
- opracowania dokumentacji, zgodnie z umową,
przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót,
- wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
Realizacja powyższego
zakresu
zamówienia
powinna
być
wykonana
w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne
doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Wykonawca winien zapewnić minimum 5-letnią pełną gwarancję.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Wykonanie poszerzenia drogi ma podnieść standard drogi. Droga musi spełniać
wymagania dotyczące:
- bezpieczeństwa użytkowania,
- nośności i stateczności konstrukcji,
- ochrony środowiska,
- odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi
publicznej
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe
-zakres opracowania- od budynku nr 9 do końca działki nr 1708/36
- rodzaj nawierzchni jezdni: asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa łamanego,
szerokości 5,5m i długości 90 mb
- na wjazdach do posesji kostka brukowa czerwona gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
łamanego
- krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem
- obrzeża betonowe
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie
poszerzenia ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do końca działki
nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. W szczególności
dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw
i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez
4
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władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania
opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu
zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa
ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawcę pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być
wewnętrznie
spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać
optymalne
rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne,
materiałowe
i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym
staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia
2.2. Wymagania w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji oraz wykończenia:
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący
najmniejsze
utrudnienia
w funkcjonowaniu
ruchu drogowego
i pieszego.
Jednocześnie informujemy, że należy wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia
odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem
funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu
do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy,
beton asfaltowy, będą poddane sprawdzeniom zgodności z receptami,
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający
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przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym
z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny tj. przed upływem okresu gwarancji.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
- rzędne wysokościowe
- równość podłużna
- równość poprzeczna
- spadki poprzeczne
- właściwości antypoślizgowe
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych
zasad określonych w projekcie budowlanym. Profil podłużny, przekroje poprzeczne,
przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań – winne być zaakceptowane
przez zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie
wykonawczym.
2.3. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. Naruszony teren zieleńców
należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm
i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie
drogowym. Dostosować włączenia elementów budowy do istniejących z uwzględnieniem
napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży
i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA programu funkcjonalno - użytkowego
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy
kierować się:
- wynikami oględzin terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Zamawiający oświadcza, że zakres prac znajduje się w liniach rozgraniczających
istniejącej drogi , a Gmina Mikołów sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować
reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.
759).
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Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia projektowego.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
c) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
d) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym,
e) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego,
f) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie,
g) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
i) 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,
j)ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW
INFRASTRUKTURY
oraz
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych,
k) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
l) 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.
Załączniki:
1. Orientacyjne mapki z zaznaczonym zakresem robót drogowych.
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hą: l lmapa.mikolowski.pllmaplwww/mapa.php?CFGF:wms&win...

Wydrukmapy

Mapa powiatu mikołowskiego

no dnia: 20.7.2011r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumęntem
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