
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla zamówienia pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej, biegnącej śladem działki nr 105/3,  156, 168/9, 169/17  w miejscowości Karczowiska”,
realizowanego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wstęp
Niniejszy  program funkcjonalno -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  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 (Dz.U z 2013r., poz. 1129). Ma on na celu określenie wymagań, dotyczących
wykonania  dokumentacji  projektowej  oraz  przebudowy  dróg  wewnętrznych  w  systemie  „zaprojektuj
i wybuduj”. 
Niniejszy program jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1) przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), 

2) przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót
budowlanych,

3) zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i  wykonanie docelowej nawierzchni  utwardzonej  wraz
z urządzeniami odwadniającymi oraz siecią oświetlenia drogowego na drodze wewnętrznej, usytuowanej
w miejscowości Karczowiska, gm. Lubin w granicach działek nr 105/3, 107/2, 122/2,  156, 168/9, 169/17.
Początek  odcinka  wchodzącego w zakres  przedmiotu  zamówienia  zlokalizowany  jest  na  połączeniu  z
działką nr 107/2 natomiast koniec odcinka znajduje się na wysokości działki nr 95/2, 

Elementy zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego:
A - część projektowa:  

1) opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego,
2) sporządzenie projektu budowlanego,  
3) sporządzenie projektu wykonawczego z kompletem wymaganych uzgodnień,  
4) uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do

wykonywania robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie tego wymagał
zakres projektowanego zadania,

5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
6) sporządzenie  projektu  tymczasowej  i  stałej  organizacji  ruchu  z  kompletem  wymaganych

uzgodnień,
7) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,  

B) - część wykonawcza:
przebudowa odcinka drogi poprzez wykonanie nawierzchni  jezdni , zjazdów na działki przyległe, dojść do
furtek  i  miejsc  odbioru  odpadów z  kostki  betonowej  na  podbudowie,  odwodnienia  drogowego oraz
poboczy umocnionych kruszywem łamanym,  z wykonaniem sieci oświetlenia drogowego,

1) oznakowanie docelowe.

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres planowanych robót

1) Stan istniejący:
Obszar  inwestycji  obejmuje  działki  o  numerach  geodezyjnych  105/3,  156,  168/9,  169/17

zlokalizowane na terenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Karczowiska na terenie gminy
Lubin. W/w działki wykorzystywane są przez mieszkańców jako droga dojazdowa do sąsiadujących z nią
posesji. 
Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  na  przedmiotowym  odcinku
zaplanowano drogę dojazdową oznaczoną symbolem KDW26.
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Podstawowe parametry techniczne istniejących dróg:
 - szerokość pasa drogowego - 7-10 m,
 - istniejąca nawierzchnia: gruntowa, 
- uzbrojenie terenu: sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna,
-  istniejące oświetlenie drogowe na przedmiotowym odcinku: zestawy oświetleniowy zasilany ze źródeł
odnawialnych (3 szt.)
-  warunki  gruntowe: na  przedmiotowym obszarze  pod  warstwą  nasypu niekontrolowanego  lub  gleby
występuje podłoże złożone z pospółki, piasków średnich i grubych (zaliczonych do grupy nośności G1) oraz
gliny piaszczystej   (zaliczonej do grupy nośności G3- G4).
Szczegóły  określono  w  opinii  geotechnicznej,  załączonej  do  niniejszego  programu  funkcjonalno-
użytkowego.

2) Stan projektowany:
 klasa techniczna: D (dojazdowa),
 kategoria ruchu: KR2,
 długość odcinka: ok. 420 mb,
 spadek poprzeczny - jednostronny,
 nawierzchnia jezdni z kostki betonowej i szerokości 5,0 m, ograniczona krawężnikiem betonowym,
 utwardzenie kostką zjazdów indywidualnych i dojść do furtek oraz koszy na śmieci,
 obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, umocnione kruszywem łamanym,
 elementy uspokojenia ruchu – 1 próg zwalniający z kostki betonowej,
 odwodnienie  drogi:  za  pomocą  urządzeń  odwadniających  typu  studnie  chłonne  oraz

powierzchniowe poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków,
 plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą pasów między krawędzią poboczy utwardzonych

a ogrodzeniami.
 oświetlenie  ma  zapewnić  bezpieczne  i  wygodne  poruszanie  się  użytkownikom  dróg  przy

wykorzystaniu  nowoczesnych  źródeł  światła  i  opraw  oświetleniowych,  a  jednocześnie
energooszczędnych,  spełniających  warunek  możliwie  niskich  kosztów  eksploatacji,  spełniać
wymagania Polskiej Normy dla klasy drogi, wyniki potwierdzone symulacją komputerową,

 oświetlenie na słupach stalowych o kształcie stożkowym okrągłym, o wysokości do 8m osadzonych
na betonowym fundamencie prefabrykowanym,

 linie kablowe podziemne, kablami typu YAKXS 25mm2 lub YAKXS 35mm2,
 oprawy oświetleniowe drogowe z redukcją mocy, źródła światła typu LED, barwa światła neutralna

4000K,
 przepusty  pod  drogami  i  na  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  z  rur

ochronnych PCV.,
 preferowane podłączenie projektowanej sieci oświetlenia drogowego pod istniejące oświetlenie

dz.  212/2,  w  innym  przypadku  uzyskanie  warunków  technicznych  przyłączenia  do  sieci
elektroenergetycznej.

Orientacyjny przebieg odcinków dróg przedstawiono na załączniku mapowym o charakterze poglądowym,
umieszczonym w części informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

3) Ogólny zakres planowanych robót
a) prace przygotowawcze (prace pomiarowe do wykonania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,

oznakowanie  terenu  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  projektem
tymczasowej organizacji ruchu),

b) roboty ziemne (z zagospodarowaniem odpadów z wykopów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach - Dz.U.2016.1987 z późn. zm.),

c) wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  jezdni,  zjazdów  i  dojść  do  posesji  (z  dowiązaniem
szerokościowym do istniejącej nawierzchni bitumicznej ),

d) układanie kabli,
e) ułożenie rur osłonowych,
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f) układanie kabli w rurach osłonowych,
g) montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników i opraw,
h) podłączenie budowanej sieci oświetlenia drogowego do szafki oświetleniowej,
i) wykonanie urządzeń odwadniających tj. studnie chłonne,
j) plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą pasów między krawędzią poboczy utwardzonych

a ogrodzeniami,
k) wprowadzenie  docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji

ruchu,
l) uporządkowanie terenów przyległych,
m) badania  skuteczności  ochrony  p.  porażeniowej,  rezystancji  izolacji  oraz  uziemienia,  natężenia

oświetlenia.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Podstawę  zamierzenia  stanowi  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  przyjęty

Uchwałą Nr IX/36/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego Poz. 1581 z dnia 7 kwietnia 2016 r.).
Kopia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  stanowi  załącznik  nr  1  do  części
informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Ponadto uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia wynikają:

1) z istniejącego uzbrojenia terenu,
2) z istniejącego zagospodarowania terenu,
3) z istniejącego układu dróg,
4) z uzgodnień, zapewnień i technicznych warunków, uzyskanych od gestorów mediów,
5) z dokumentacji geotechnicznej,
6) z aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych,
7) z map ewidencji gruntów.

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokumentacja geotechniczna zostały załączone do części
informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Do pozyskania szczegółowych informacji w pozostałym zakresie zobowiązany jest Wykonawca.
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o zaświadczenie o nie
wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzję pozwolenia na budowę.
Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  będzie  do  wykonania
zamówienia  i  przekazania  go  do użytkowania  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy „Prawo budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2016.290 z późn. zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Droga przewidziana do realizacji będzie stanowić drogę wewnętrzną na terenie osiedla.
Przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi,  podwyższy komfort
mieszkańców poprzez poprawę warunków poruszania się, a także estetyki osiedla. Spowoduje również
zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące w okresie całego roku.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego drogi muszą spełniać wymagania dotyczące:

- bezpieczeństwa użytkowania,
- nośności i stateczności konstrukcji dla kategorii obciążenia ruchem KR2,
- ochrony środowiska,
- odpowiednich warunków użytkowych,
- niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające
się na wózkach inwalidzkich.

Projektowaną konstrukcję dróg należy dostosować do warunków gruntowych.
Charakterystyka  podłoża  gruntowego  została  określona  w  opinii  geotechnicznej,  załączonej  do  części
informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Przy  projektowaniu  konstrukcji  w/w   drogi  należy  wziąć  pod  uwagę  ruch  pojazdów  ciężarowych,
odbywający się przedmiotową drogą w związku z budową nowych budynków mieszkalnych.
Spadek poprzeczny planuje się jako jednostronny.
Projektowana  nawierzchnia  jezdni  i  zjazdów  powinna  być  wysokościowo  dowiązana  do  istniejącego
zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego.
Nawierzchnia jezdni winna posiadać szerokość 5,0 m i być wykonana z kostki betonowej o grubości 8 cm.
Należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego poprzez np. urządzenia odwadniające typu studnie
chłonne.
Należy przewidzieć wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej.
Należy przewidzieć dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urządzeń podziemnych znajdujących się w
drodze.
Organizacja ruchu  
Przewiduje się docelową organizację ruchu w postaci oznakowania pionowego.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania dotyczące zakresu zamówienia
1)  W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga:

a) opracowania koncepcji rozwiązania projektowego,
b) opracowania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji

zamówienia, w tym projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

c) opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu,
d) uzyskania uzgodnień z gestorami sieci oraz wszystkich innych wymaganych przepisami uzgodnień

i decyzji wraz z ewentualną decyzją pozwolenia na budowę,
e) obsługi geodezyjnej inwestycji,
f) wykonania robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację,
g) przeprowadzenia wymaganych prób i badań,
h) sporządzenia  operatu  kolaudacyjnego  z  kompletem  wymaganych  dokumentów,  w  tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.
Uwagi:
W  celu  oszacowania  i  wyceny  zakresu  robót  przedmiotu  zamówienia  należy  kierować  się  przede
wszystkim:

 wynikami opracowań własnych,
 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,
 kosztami wywozu materiałów rozbiórkowych.

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.

2)  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
a) uzyskania mapy do celów projektowych z granicami pasa drogowego,
b) wytyczenia granic pasa drogowego z ustabilizowaniem charakterystycznych punktów w terenie  ,
c) dostosowania  wysokościowego  projektowanych  nawierzchni  do  poziomu  istniejącego

zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego,
d) skoordynowania treści  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót z treścią rozwiązań

projektowych oraz z treścią opisu w pozycjach przedmiaru robót, co do zastosowanych wyrobów
budowlanych (materiały i urządzenia), dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz
sprzętu.  Wyroby  zaliczone do grupy  jednostkowego stosowania  będą  mogły  być  zastosowane
w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
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e) uwzględnienia  w  projekcie  wykonawczym,  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  założeń
niewymienionych  w  niniejszych  wymaganiach,  a  wynikających  z  potrzeby  realizacji
projektowanego przedsięwzięcia;

f) dokonania  stosownych  uzgodnień  międzybranżowych  oraz  uzyskania  wszelkich  innych
wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, zaświadczeń,

g) wniesienia  stosownych opłat  za  uzgodnienia  dokumentacji  oraz  za  nadzór  gestorów sieci  nad
realizacją zadania,

h) wykonania  odpowiednich  opracowań,  związanych  z  usunięciem  ewentualnych  kolizji
z infrastrukturą techniczną oraz powiadomienia gestorów sieci i  zgłoszenia usunięcia kolizji  do
odbioru, a także zapłaty za usunięcie w/w kolizji,

i) uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,
gdy takie będzie wymagane,

j) uzyskania wszelkich innych materiałów oraz decyzji administracyjnych, niezbędnych do złożenia
kompletnego  wniosku  o  przyjęcie  zgłoszenia  o  zamiarze  przystąpienia  do  wykonywania  robót
budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  lub  wniosku  o  wydanie  decyzji
pozwolenia  na  budowę  (np.  między  innymi  pozwolenia  wodnoprawnego,  jeżeli  będzie
wymagane),

k) poniesienia wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy, w tym kosztów mediów
koniecznych na  etapie budowy.  Wszelkie  umowy przyłączeniowe na okres wykonywania  robót
budowlanych zawierać będzie Wykonawca.

l) opracowania projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót, uzgodnienia
go oraz stosowania. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu zastępczego ponosi Wykonawca.

m) zaprojektowania, uzgodnienia oraz wprowadzenia docelowej organizacji  ruchu. Wszelkie koszty
związane z organizacją ruchu docelowego ponosi Wykonawca.

n) Wszelkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  Wykonawca  w  ramach  zamówienia  wywiezie  do
utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt będzie to przewidywał.

o) Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do
utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt będzie to przewidywał.

p) Wszelkie  opłaty  środowiskowe,  składowiskowe,  za  utylizację  materiałów  pochodzących
z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.

3) Wymagania terminowe
Termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz we wzorze umowy.

4) Podstawa płatności
Podstawą płatności  jest  cena ryczałtowa skalkulowana przez  Wykonawcę i  zawierająca wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowej,
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obsługi geodezyjnej i  geologicznej, opracowania
projektów stałej  i  czasowej  organizacji  ruchu,  wprowadzenia  i  utrzymania  czasowej  organizacji  ruchu,
koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych,  porządkowych  (w  tym  usunięcia  pozostałości  materiałów
i oznakowania), zagospodarowania terenu budowy, zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich
wykopów, ubezpieczenia budowy, koszty poboru wody i energii elektrycznej, zużytymi przez Wykonawcę
na  obiekcie  podczas  realizacji  zamówienia,  koszty  robót  związanych  z  utrudnieniami  wynikającymi
z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, koszty przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, koszty
zakupu  wszystkich  niezbędnych  do  wykonania  umowy  materiałów,  koszty  wywozu  nadmiaru  gruntu
i  innych  odpadów, uporządkowania  terenów  przyległych,  koszty  zagęszczenia  gruntu,  ewentualnego
pompowania wody, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu umowy, w tym także nie ujęte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym,
bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie
podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
Zasady rozliczenia z Wykonawcą zostały opisane we wzorze umowy.
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2.2 Wymagania dotyczące zakresu i formy projektu
Zamawiający  upoważni  Wykonawcę do występowania  w jego imieniu  i  podejmowania  działań  w celu
uzyskania  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  na  etapie  projektowania  oraz  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na
budowę.  Dokumentację  przed  złożeniem  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  należy  uzgodnić
z Zamawiającym.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia wyrobów przewidzianych do zastosowania. W przypadku braku możliwości opisania treści
dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dopuszcza się wskazanie znaku towarowego,
patentu  lub  pochodzenia,  nakładając  obowiązek  umieszczenia  sformułowania  „lub  równoważny”
i określenie zakresu równoważności,  stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Dokumentacja sporządzona w ramach niniejszej  umowy będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie Projektanta, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza
praw autorskich osób trzecich.

1) Koncepcja
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  koncepcję  rozwiązań  przebudowy  drogi  wewnętrznej
w terminie określonym w SIWZ i wzorze umowy.
Koncepcja powinna zawierać w szczególności plan sytuacyjny (zagospodarowania terenu), profil podłużny,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne.
Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Wykonawca  przygotuje  pisemne  wystąpienia  o  wydanie  uzgodnień
branżowych  do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres
przebudowy) – po 2 egz. dla każdego dysponenta. Kopię wystąpień z potwierdzonym terminem złożenia
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

2)Projekt budowlany
Projekt  budowlany  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). Powinien być kompletny z punktu widzenia celu,  któremu ma
służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 2 egzemplarzach (nie wliczając egzemplarzy niezbędnych do
złożenia wniosku o zgłoszeniu rozpoczęcia robót lub o wniosku o wydanie pozwolenia na budowę).
Wykonawca  skieruje  projekt  budowlany  do  zatwierdzenia  przez  właściwy  organ  administracji
architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.

3) Projekt wykonawczy
Projekt  wykonawczy  należy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  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
(Dz.U.2013.1129 j.t.).
Projekt wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach (w tym egzemplarz archiwalny).  1 egzemplarz
projektu wykonawczego będzie oprawiony w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy.
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w formie
elektronicznej  na  płycie  CD,  będącą  odzwierciedleniem egzemplarza archiwalnego -  egzemplarz projektu
wykonawczego  wszystkich  branż  z  oryginałem  uzgodnień,  oświadczeń,  zezwoleń,  decyzji  i  opinii
w następującym formacie:

a) część opisowa dokumentacji w formacie .pdf,
b) dokumenty graficzne w formacie pdf oraz dodatkowo plan sytuacyjny (zagospodarowania terenu)

opracowania  projektowego  na  zaktualizowanej  mapie  sytuacyjno-wysokościowej  do  celów
projektowych w skali 1:500 w formacie .tiff

Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego.
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4) Przedmiar robót
Przedmiary  robót  powinny  zawierać  dane  wyszczególnione  w  Rozporządzeniu  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
(Dz.U.2013.1129 j.t.). Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 5 km.
Przedmiar  robót  należy  wykonać  w  2  egzemplarzach.  Należy  dodatkowo  sporządzić  i  przekazać
Zamawiającemu przedmiar robót  w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie ath i pdf.

5) Kosztorys  inwestorski
Kosztorys robót należy opracować  w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich
cen  czynników  produkcji  RMS  „Sekocenbud”  dla  województwa  dolnośląskiego.  Kosztorys  inwestorski
należy  wykonać  w  2  egzemplarzach.  Należy  dodatkowo  przekazać  Zamawiającemu  kosztorys  robót
w wersji elektronicznej na płycie CD  w formacie ath i pdf.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
STWIOR  powinny  zawierać  dane  wyszczególnione  w  z  Rozporządzeniu  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  (t.j.
Dz.U.2013.1129).  Specyfikacje  należy  wykonać  w  1  egzemplarzu.  Należy  dodatkowo  sporządzić
i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.

7) Informacja BIOZ
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

8) Projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu
Projekty tymczasowej i  stałej  organizacji  ruchu należy opracować zgodnie z  Rozporządzeniem 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. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
Należy  wykonać  po  2  egzemplarze  projektu  tymczasowej  oraz  stałej  organizacji  ruchu.  Do projektów
należy  załączyć  komplet  wymaganych  uzgodnień.  Dodatkowo  należy  przekazać  Zamawiającemu  w/w
projekty w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, zawierającej również uzgodnienia.

2.3 Wymagania dotyczące zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora nadzoru oraz
sztuką  budowlaną.  Obiekt  musi  spełniać  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu
i  Gospodarki  morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z późn. zm.). Roboty drogowe powinny być
wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót
reżimu  technologicznego.  Roboty  powinny  być  oznakowane  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
organizacji  ruchu.  W  obrębie  urządzeń  podziemnych  prace  muszą  być  prowadzone  pod  nadzorem
właścicieli  tych  urządzeń  z  uwzględnieniem  wymogów  stawianych  przez  tych  właścicieli.  Wszystkie
elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone
w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę
wykonywanych  robót  budowlanych  i  ustala  obowiązkowe  odbiory  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459).
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Wymagania  dotyczące  zasad  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  zostały  opisane  w  SIWZ  oraz  we
wzorze umowy.
Zlecenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego  za  wykonanie  tego  zakresu.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia
i  zaniedbania podwykonawców, ich przedstawicieli  i  pracowników jak za własne i  swoich pracowników
działania i zaniechania.

1) Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  geodezyjne  wytyczenie  trasy,  wyniesienie  punktów  pomiarowych
i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania
materiałów  potrzebnych  do  budowy  i  urobku  należy  uzgodnić  z  Inwestorem.  Wszystkie  elementy
zagospodarowania  placu  budowy  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

2) Wymagania dotyczące architektury
Ze  względu  na  rodzaj  zamówienia  wymagania  dotyczące  architektury  ograniczają  się  do  kolorystyki
planowanej jezdni. Należy ją wykonać z kostki betonowej w kolorze grafitowym, natomiast miejsce progu
zwalniającego należy wyróżnić kostką w kolorze czerwonym. Zjazdy do posesji również należy wykonać
w kolorze czerwonym.

3) Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
Technologia  robót  musi  być  zgodna  z  określoną  w dokumentacji  projektowej.  Warstwy konstrukcyjne
wszystkich  elementów  przekroju  poprzecznego,  spadki  podłużne  i  poprzeczne  powinny  odpowiadać
przyjętym w projekcie rozwiązaniom.

4) Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace  wykończeniowe  powinny  obejmować  oznakowanie  pionowe,  plantowanie  z  humusowaniem
i obsianiem trawą pasów między krawędzią poboczy ulepszonych a ogrodzeniami  oraz uporządkowanie
terenów przyległych.

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do
zarządzania realizacją umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.

1) Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIOR
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2) Przekazanie terenu budowy
W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.

3) Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót,  projekt  docelowej  organizacji  ruchu,  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót),  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak,  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  Dokumentacja  projektowa zawierać  będzie
niezbędne  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty.  W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
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wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  obowiązującymi  przepisami.  Dane  określone
w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta
materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia
niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania
się  do  ich  treści  i  postanowień.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą   w  pełni  zgodne
z dokumentacją projektową lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
bezpieczeństwa pracowników i  osób postronnych.  W miejscach przylegających do dróg  otwartych dla
ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony  w  projekcie
organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót.  Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla
pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego. Nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia
ruchu na całym odcinku drogi podlegającemu przebudowie. Także zjazdy indywidualne oraz dojścia do
budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego
zgodą.

5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca będzie
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
dóbr publicznych i  innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
6) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  zarządców,  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca będzie  odpowiadać za
wszelkie,  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.  

7) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

10 | Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla zamówienia pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej, biegnącej śladem działki nr 105/3, 156, 168/9, 169/17  w miejscowości Karczowiska”,
realizowanego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

8) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.

9) Materiały
Wszystkie  materiały  stosowane  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają  spełniać  wymagania
obowiązujących  przepisów,  a  Wykonawca  musi  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane
parametry. 

10) Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca na  żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych informacji,
dotyczących  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak
również  odpowiednich  certyfikatów,  atestów,  aprobat,  dopuszczeń  i  świadectw badań laboratoryjnych
oraz  próbek  materiałów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  STWIOR  w  czasie
realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

11) Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli
Inwestor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione,  to koszt  tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez  Inwestora.  Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

12) Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne do
kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane
w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

13) Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWIOR
i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy
kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania  i  badań okresowych,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub
wymieniać sprzęt niesprawny.
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14) Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  STWIOR i  w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt
wszelkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia  spowodowane jego  pojazdami  na  drogach  oraz  dojazdach  do
terenu budowy.

15) Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami STWIOR, projektem organizacji  robót  opracowanym przez  Wykonawcę oraz poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów robót  zgodnie z  wymiarami  i  rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na  wymaganiach określonych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w STWIOR,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez  Inspektora  nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru):
- o konieczności wykonania robót dodatkowych - w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
- o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu - niezwłocznie.

16) Kontrola jakości robót
Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli,  przeprowadzając  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  w  zakresie  i  z  częstotliwością
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami STWIOR. Minimalne
wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w STWIOR, normach i wytycznych. Kontroli
Zamawiającego poddane będą w szczególności  rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed
złożeniem wniosku o wydanie decyzji  pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych
w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  i  warunkami  umowy,   stosowane
materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i  specyfikacjach technicznych,   sposobu
wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami  wykonawczymi,
programem  funkcjonalno-użytkowym  i  umową.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

17) Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inwestora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
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badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.

18) Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

19) Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualnie decyzja pozwolenia na budowę w przypadku,
gdy zakres projektu będzie tego wymagał), projekt budowlany stanowiący załącznik do w/w dokumentu,
projekty  wykonawcze  branży  drogowej,  plan  BIOZ,  dziennik  budowy  prowadzony  i  przechowywany
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym
zakresie (wytyczenia charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być
wykonane  przez  uprawnionego  geodetę),  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  z  narad  i
ustaleń,  poczynione  w  trakcie  procesu  budowlanego,  wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw
technicznych,  organizacyjnych i  finansowych budowy, dokumenty potwierdzające jakość i  pochodzenie
materiałów,  protokoły  prób  i  badań,  mapa  powykonawcza,  zarejestrowana  w  Powiatowym  Ośrodku
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  i  potwierdzona  za  zgodność  z  projektem  budowlanym,
protokoły  odbiorów robót i  ich etapów. Do dokumentów budowy zalicza się również umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  datę przekazania Wykonawcy
terenu budowy, terminy rozpoczęcia i  zakończenia poszczególnych elementów robót,   przebieg robót,
trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w robotach,   uwagi  i  polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  zgłoszenia i daty odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznego odbioru robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność
rzeczywistych warunków geotechnicznych z  ich opisem w dokumentacji  projektowej,   dane dotyczące
czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,   dane
dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania
próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał,   wyniki  prób
poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał,  inne  istotne  informacje  o
przebiegu  robót.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do
dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
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w formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

20) Odbiory robót
Zamawiający  ustala  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
odbiór końcowy. Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: użyte materiały i wyroby, uzyskane
parametry  robót  drogowych w odniesieniu do dokumentacji  projektowej  i  STWIOR, jakość  wykonania
i dokładność robót.

21) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

22) Dokumenty do odbioru końcowego
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji  umowy,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub potwierdzenie
złożenia  pomiaru  powykonawczego  wykonanego  obiektu  w  Departamencie  Geodezji  i  Kartografii
Starostwa Powiatowego w Lubinie, zestawienie powierzchni wg rodzaju nawierzchni, protokoły odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu,  recepty i ustalenia technologiczne,  dzienniki budowy,  wyniki
pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  STWIOR,  certyfikaty  CE
wbudowanych  materiałów  zgodnie  ze  STWIOR,  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót
towarzyszących  (np.  na  przełożenie  lub  zabezpieczenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
oświetlenia itp.)  oraz  protokoły  odbioru i  przekazania tych robót  właścicielom urządzeń,  oświadczenie
kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, rozliczenie z materiałów powierzonych
przez  Inwestora  (w  przypadku  jeśli  takie  materiały  były),  rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem
wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.
Operat  kolaudacyjny  należy  opracować  w 1  egzemplarzu.  Powinien  on  zawierać  wpięte  w segregator
dokumenty, oznaczone kolejną numeracją. 

23) Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru. 
Odbioru  końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z  dokumentacją projektową i  STWIOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie  wykonania  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Jeżeli  w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:  
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć
wady własnym staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, co nie ma wpływu na roszczenie
gwarancji. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli
wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To
samo  dotyczy  wypadku,  gdy  Wykonawca  nie  usunął  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.  Powyższe uprawnienia  mają zastosowanie także po dokonaniu czynności  odbioru,
jako uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi
z odrębnych przepisów
Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr IX/36/2015 Rady
Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 1581 z
dnia 07 kwietnia 2015 r.). została zamieszczona w Załączniku nr 1 do Części informacyjnej Programu
funkcjonalno-użytkowego.

2. Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane
Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia
Przedmiot  zamówienia  winien  być  wykonany  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  zawartej
w aktualnie obowiązujących normach i przepisach prawnych.

3.1 Przepisy prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz.U.2016r. poz. 124),

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031),  

6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120 poz. 1126),

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401),

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz.1440 z późn. zm.),  
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn.

zm.),
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), 

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  lipca  2015  r.,  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych oraz  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na
drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314),

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.
zm.)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z  2016 r. poz. 1570 z późn.
zm.),

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z  2017 r. poz. 519 z późn.
zm.),  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 z późn. zm.),
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16. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  16  października  2015  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.
z 2015r. poz. 1775),

17. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2017. poz. 220 z późn. zm.).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
1) Załącznik  mapowy o charakterze poglądowym z określeniem orientacyjnego przebiegu drogi –

Załącznik nr 2 do Części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Mapa  zasadnicza  dla  przedmiotowego  obszaru  w  skali  1:500  -  Załącznik  nr  3  do  Części

informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opinia  geotechniczna  pod  projektowaną  budowę  drogi  wewnętrznej  w  Karczowiskach,

opracowana przez Pracownię Geologiczną  S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz zs. ul. Brzoskwiniowa
7 ,Ruszowice  - Załącznik nr 4 do Części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego.

4) Dokumentacja fotograficzna odcinka drogi, objętego przedmiotowym zamówieniem - Załącznik nr
5 do Części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego

                

 
Opracował: Grzegorz Jach
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