PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
NAZWA
ZAMÓWIENIA:

ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU ZIELENI
POMIĘDZY ULICĄ DĄBROWSKIEGO A TOROWISKIEM
W TYCHACH

LOKALIZACJA:
INWESTOR:

TYCHY, ul. Dąbrowskiego wzdłuż torowiska
„ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, Tychy
I.

ZAWARTOŚĆ
OPRACOWANIA:

II.

DANE OGÓLNE

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DATA:
AUTORZY
OPRACOWANIA:

Lipiec 2016 r.
mgr inż. arch. Maria SKOTNICKA
mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszka Kachel - Stępniewska

str.2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY „ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU ZIELENI
POMIĘDZY ULICĄ DĄBROWSKIEGO A TOROWISKIEM W TYCHACH” – strona tytułowa
KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
I. DANE OGÓLNE
1.1. Temat opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Podstawa formalna opracowania
1.2.2. Podstawa prawna opracowania
1.3. Cel opracowania
II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Opis przedsięwzięcia
2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
2.3.1. Uwarunkowania planistyczne
2.3.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu
2.3.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach górniczych
2.3.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska
2.3.5. Uwarunkowania związane z postępem prac (stan istniejący)
2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
2.5.1. Powierzchnie
2.5.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
2.5.3. Roboty budowlane planowane w ramach przebudowy
III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
3.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
3.2. Wymagania w zakresie architektury
3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIE części terenu ZIELENI pomiędzy ul. Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach.

str.3
3.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej
3.5. Wymagania w zakresie instalacji deszczowej i wodnej
3.6. Wymagania w zakresie zieleni
3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
3.8. Wymagania w zakresie dróg

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4.1. Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia
4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
4.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej
4.2.2. Wymagania dotyczące budowy
4.3. Załączniki
4.3.1. Inwentaryzacja zieleni
4.3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
dotyczącymi z odrębnych przepisów
4.3.3. Dokumentacja fotograficzna
4.3.4. Oświadczenie – prawo własności
4.3.5. Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji
4.3.6. Dobór materiałów i urządzeń
4.3.7. Część graficzna:
- Rysunek koncepcji
- Podział na strefy
- Rysunek koncepcji oświetlenia
- Wizualizacje i inspiracje
4.3.8. Dokumentacja geotechniczna
4.3.9. Warunki przyłączeniowe
- warunki odprowadzenia wód deszczowych
- warunki odprowadzenia nadmiaru wody ze zdrojów wody pitnej
- warunki techniczne RPWiK
- warunki techniczne MZUiM
- warunki techniczne TAURON

Zdjęcia wykorzystane w opracowaniu – żródło: archiwum autorów, internet.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIE części terenu ZIELENI pomiędzy ul. Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach.

str.4
KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233161 -5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45111300 -1 - Roboty rozbiórkowe
45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45311200 -2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31527210 -1 – Latarnie
45233222-1 - Chodniki
45112723-9 - Mała architektura
45112100-6, 45314300-4, 45316100-6 - Oświetlenie terenu
41110000-3 – Woda pitna

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71323100 -9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
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I. DANE OGÓLNE
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.
1.1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zadania inwestycyjnego
„ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU ZIELENI POMIĘDZY ULICĄ DĄBROWSKIEGO A
TOROWISKIEM W TYCHACH”.
1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1.

Podstawa formalna opracowania

Podstawę formalną opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) stanowią:
 Umowa z Zamawiającym
 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
 Inwentaryzacja zieleni
 Dokumentacja fotograficzna
 Kopie mapy zasadniczej
 Wizje lokalne
 Plan miejscowy
 Literatura fachowa oraz obowiązujące normy.
1.2.2.

Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU)
stanowią między innymi:
1.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 2006r. Nr 156
poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
1.2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
1.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072).
1.3.

CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego

zakresu i formy

dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z
późniejszymi zmianami) służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania
oferty i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Dodatkowo Program Funkcjonalno - Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał
informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby promocji i prezentacji zamierzeń
Inwestora podmiotom zewnętrznym oraz mieszkańcom.
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II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane

przedsięwzięcie

polegać

będzie

na

zaprojektowaniu

i

wykonaniu

ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU ZIELENI POMIĘDZY ULICĄ DĄBROWSKIEGO A
TOROWISKIEM W TYCHACH. Przedmiotowy obszar objęty opracowaniem został zaznaczony
czerwoną linią na poniższym zdjęciu.

Rys. Obszar opracowania

Obszar objęty opracowaniem podzielono na strefy:
1. Reprezentacyjna przy ulicy Grota Roweckiego (strefa wejściowa)
2. Wejściowa od ulicy Dąbrowskiego
3. Wejściowa – „Zielona Oś”
4. Wejściowa przy parkingu podziemnym
5. Aleja pieszo-rowerowa
6. Ścieżka rowerowa
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W ramach prac budowlanych planuje się:


przebudowę traktu pieszego wzdłuż torów kolejowych wraz z zagospodarowaniem i
przebudową terenu ww. stref



budowę trasy rowerowej wzdłuż całego terenu zieleni



budowę ścieżek pieszych po śladzie istniejących „przedeptów”



zwiększenie atrakcyjności przedmiotowego terenu poprzez modernizację układu
komunikacji pieszej (w tym wejść na teren) oraz budowę ścieżki rowerowej,
przebudowę nawierzchni utwardzonych, budowę nowych urządzeń rekreacyjnych i
małej architektury, w tym również budowę skweru poświęconego Lechowi i Marii
Kaczyńskim a także montaż oświetlenia i zdrojów wody pitnej.

2.2.

CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE

WIELKOŚĆ OBIEKTU

I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Poniżej zestawiono podstawowe parametry przebudowywanego terenu:
Obszar:

Wartość (m2)

Powierzchnia całkowita przebudowywanego terenu,

ok. 37 000,00

w tym:
Strefa Reprezentacyjna przy ulicy Grota Roweckiego

ok. 450,00

Strefa Wejściowa od ulicy Dąbrowskiego

ok. 1800,00

Strefa Wejściowa – „Zielona Oś”

ok. 1040,00

Strefa Wejściowa przy parkingu podziemnym

ok. 330,00

Trakt pieszo – rolkowy – Aleja główna

ok. 2300,00

Ścieżka rowerowa

ok. 2000,00

Powyższe wartości są wartościami przybliżonymi.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.3.1. Uwarunkowania planistyczne
Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego,
dostępnym pod poniższym linkiem:
https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=271271
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno-budowlanych wymaga
w szczególności:


wykonania

na

podstawie

niniejszego

Programu

Funkcjonalno-Użytkowego

wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
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uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami



uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Do niniejszego opracowania załączono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obejmujący przedmiotowy teren.
2.3.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu
Na terenie inwestycji występują sieci: teletechniczna, wodociągowa, energetyczna
nadziemna niskiego napięcia z oświetleniem i podziemna energetyczna napięcia.
Na potrzeby realizacji niniejszego PFU wymaga się przyłączenia do mediów następujących
elementów zagospodarowania terenu:
• Oświetlenie terenu
• Zdrojów wody pitnej (przyłącze wodne i kanalizacyjne: deszczowe)
Zawarcie dodatkowych umów o dostawę mediów lub uzyskanie szczegółowych warunków
przyłączeniowych należy wykonać na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2.3.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach
górniczych
Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną zabytków ani
terenów eksploatacji górniczej.
2.3.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska
Teren

nie

jest

objęty

żadną z

powierzchniowych

form

ochrony

przyrody.

Na

przedmiotowym terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w
granicach obszaru Natura 2000.
2.3.5. Uwarunkowania związane z postępem prac (stan istniejący)
Przedmiotowy teren znajduje się w centrum Tychów pomiędzy ulicami Dąbrowskiego,
Grota Roweckiego i Wyszyńskiego oraz torami kolejowymi. Jest to w większości teren
zieleni o kształcie zbliżonym do prostokąta. Równolegle to torów kolejowych przebiega
główna alejka parkowa (lipowa) łącząca ulicę Grota Roweckiego z ulicą Wyszyńskiego.
Dodatkowo znajduje się na terenie kilkanaście alejek lub przedeptów łączących ulicę
Dąbrowskiego z główną alejką. Całość terenu jest płaska. Główne wejścia na teren
znajdują się od ulicy Grota Roweckiego, od ulicy Dąbrowskiego w rejonie stacji Tychy
Miasto, na skrzyżowaniu terenu z Zieloną Osią oraz od strony parkingu podziemnego przy
stacji Tychy Lodowisko.
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Na omawianym obszarze znajdują się pojedyncze obiekty budowlane: Bar „Tychy Miasto” –
parterowy budynek z ogródkiem piwnym, budynek Poczty Polskiej oraz teren po parkingu
naziemnym. Powierzchnia terenu jest w wielu miejscach niezagospodarowana i
nieurządzona elementami małej architektury takimi jak np. ławki, kosze na śmieci, kosze
„psi pakiet”. Obszar na południe od alejki głównej jest w wielu miejscach zaniedbany,
zarośnięty krzewami i zaśmiecony. Główna alejka lipowa jest niekompletna, brakuje około
30% drzew. Część od strony Grota Roweckiego do skweru przy barze jest mocno
zadrzewiona, na pozostałej części większość zajmuje trawnik, na którym zlokalizowane są
nasadzenia zieleni w formie żywopłotów równoległych do ulicy Dąbrowskiego oraz grupy
drzew. Zieleń wysoka obejmuje większe grupy starszych drzew, na obszarze znajdują się
również nowe dosadzenia.
Obecnie teren funkcjonuje jako miejska przestrzeń wypoczynkowo-spacerowa (aleje
parkowe, bar), częściowo rekreacyjna – jazda na rowerze, bieganie, komunikacyjna – ciągi
piesze. Teren użytkowany jest przez mieszkańców w różnym wieku, w tym przez wielu
właścicieli psów, niemniej jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany z powodu braku
małej architektury, dobrej aranżacji i braku poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza po zmroku.
Dokumentacja fotograficzna:
Do niniejszego opracowania załączono dokumentację fotograficzną terenu, ilustrującą stan
obecny.
2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Celem planowanej przebudowy jest podniesienie funkcjonalności, bezpieczeństwa i
atrakcyjności

przedmiotowego

terenu

poprzez

realizację

następujących

założeń

projektowych:


zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i rolkarzy



odseparowanie ruchu kołowego rowerowego od ruchu pieszego



nadanie miejscu charakteru reprezentacyjnego



podniesienie estetyki miejsca dzięki zastosowaniu dobrej jakości materiałów



wykorzystanie i nawiązanie do istniejącego układu komunikacyjnego, wykorzystanie
przedeptów, tak, aby układ komunikacyjny dla pieszych był jak najbardziej
funkcjonalny



dosadzenie zieleni niskiej i wysokiej, która uwzględnia istniejące drzewa,
zachowanie istniejących drzew, wycinka tylko drzew martwych



zieleń, elementy małej architektury mają za zadanie zróżnicować atrakcyjność
terenu oraz formy wypoczynku w jego obrębie
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podkreślenie wejść na teren, wykorzystanie przestrzeni skwerów na cele
wypoczynkowe i rekreacyjne

Opis koncepcji:
Strefa REPREZENTACYJNA przy ulicy Grota Roweckiego (nr 1):
Planuje się podkreślenie głównej strefy wejściowej oraz nadanie jej reprezentacyjnego
charakteru poprzez zmianę układu geometrycznego tej przestrzeni – stworzenie placu
wejściowego z jednej strony ograniczonego rabatą tulipanową i murkiem oporowym, w
części środkowej zagospodarowanego zdrojem wodnym i z drugiej strony ograniczonego
pasem zieleni z drzewami i zamontowanymi ławkami pod nimi. We wschodniej części
skweru znajdują się: wejście na główną alejkę lipową oraz wjazd na ścieżkę rowerową.
Nawierzchnię skweru zaprojektowano z piaskowej kostki betonowej jako kontynuację
istniejącej ścieżki pieszej wzdłuż ulicy Grota Roweckiego. Murek oporowy z betonu
architektonicznego z napisem nazwy skweru – im. Marii i Lecha Kaczyńskich jest tłem dla
rabaty tulipanowej obsadzonej kwiatami: Tulipa 'Maria Kaczynska’ i Tulipa ‘Lech Kaczynski’
i jednocześnie konstrukcją dla podwyższonej części trawnika od strony południowej alei
głównej lipowej. Murek ma zmienną wysokość – najwyższą w narożniku i najniższe na obu
krańcach.
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Strefa WEJŚCIOWA od ulicy Dąbrowskiego (nr 2):
W ramach tej części terenu planuje się podkreślenie strefy wejściowej na teren
wypoczynkowy

poprzez

zawężenie

istniejącego

chodnika

prostopadłego

do

ulicy

Dąbrowskiego, wprowadzenie dodatkowego placyku z ławkami, przebudowanie części
trawnika w jego środkowej części i zabudowanie go urządzeniami małej architektury
służącymi zabawie. Dodatkowo planuje się w tej strefie montaż stacji obsługi rowerów
oraz rabat kwiatowych przy zejściu na perony. W strefie zachowuje się istniejący układ
przestrzeni wokół baru, ścieżka rowerowa będzie przebiegała centralnie przez teren strefy,
krzewy iglaste w miejscach kolizji należy usunąć.
Strefa WEJŚCIOWA „Zielona Oś” (nr 3):
W tej strefie wykorzystuje się istniejący układ komunikacji pieszej i rowerowej wraz z
uwzględnieniem istniejących przedeptów. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała centralnie
przez teren strefy, zostaje utworzone skrzyżowanie, które łączy projektowaną ścieżkę
rowerową z istniejącą. Ważnym elementem dekoracyjnym są wprowadzone dywany
kwiatowo – trawiaste wokół utworzonego skweru, które dopełniają całość założenia. Pod
drzewem lipy planuje się montaż zdroju wodnego oraz ławki wokół drzewa.
Strefa WEJŚCIOWA przy parkingu podziemnym (nr 4):
Planuje się połączenie głównej alejki spacerowej lipowej z niedawno wybudowanym
chodnikiem przy parkingu. Ze względu na istniejące drzewo i jego rozbudowany system
korzeniowy projektuje się utworzenie wokół drzewa miejsca odpoczynku w postaci ławki i
rabaty trawiastej a tym samym niewielką zmianę przebiegu ścieżki.
TRAKT PIESZY
Głównym ciągiem komunikacyjnym pieszym jest istniejąca aleja spacerowa lipowa na
omawianym terenie. Projektuje się jej przebudowę i modernizację poprzez wymianę
nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wprowadzenie placyków
do odpoczynku wyposażonych w ławki i rabaty kwiatowe usytuowanych wzdłuż tej alejki
po obu jej stronach. Dodatkowo planuje się modernizację istniejących chodników
łączących aleję z ulicą Dąbrowskiego oraz budowę dodatkowych łączników pieszych po
śladzie istniejących przedeptów.
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ŚCIEŻKA ROWEROWA
Planuje się wprowadzenie na omawianym terenie nowego ciągu komunikacyjnego
dostępnego dla rowerzystów, który będzie przebiegał w większości równolegle do alejki
spacerowej lipowej. Ścieżka swoim kształtem jest dostosowana do istniejącego układu
drzew i przebiega tak, aby żadne drzewo nie zostało usunięte. Nawierzchnia ścieżki
zostanie wykonana z asfaltu. W miejscach styku z komunikacją pieszą planuje się
zastosowanie oznakowania poziomego np. zaznaczenie przejść dla pieszych.
Na całym przebudowywanym terenie planowana jest również budowa oświetlenia.
W związku z rekreacyjnym i wypoczynkowym charakterem omawianego terenu zieleni
sugeruje się

docelowo wykorzystanie terenu po parkingu naziemnym na cele budowy

naturalnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Proponuje się także rozmieszczenie
urządzeń siłowni zewnętrznych wzdłuż nowoprojektowanej trasy rowerowej i pieszej.
2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
2.5.1. Powierzchnie
Ze względu na specyfikę obiektu nie zachodzi potrzeba określenia wskaźników
powierzchniowo-kubaturowych właściwych dla budynków.
Poniżej zestawiono parametry związane z zagospodarowaniem terenu.
ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA

ILOŚĆ
ok. (m2)

Nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa piaskowa) w strefie

193,00

reprezentacyjnej
Dywan kwiatowy tulipanowy

125,00

Nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa) szara i piaskowa – aleja główna

3280,00

i chodniki
Nawierzchnia utwardzona (asfalt) – ścieżka rowerowa

2000,00

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna np. HanseGrand - przedepty

490,00

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna żwirowa

340,00

Nawierzchnia naturalna z kory drzewnej

96,00

Zieleń – rabaty z traw ozdobnych:

547,70

1. Rj – Rozpienica Japońska

110,00

2. Hs – Hakonechloa Smukła

83,00
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3. To – Trzcinik Ostrokwiatowy

122,00

4. Kf – Kocimiętka Faassena

156,00

5. Ro – Rozochotnik Olbrzymi

50,30

6. Bk – Berberys Kolumnowy

26,40

W powyższej tabelce nie uwzględniono powierzchni chodników i ulic spoza zakresu
opracowania zamieszczonego powyżej. Powyższe wartości są wartościami przybliżonymi.

2.5.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
Ze względu na charakter przedmiotowego obszaru objętego niniejszym PFU podane
wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Dlatego
dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/– 30%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem
spełnienia

wymogów

i

założeń

funkcjonalnych

oraz

zachowania

zgodności

z

obowiązującymi przepisami.
2.5.3. Roboty budowlane planowane w ramach przebudowy
Poniżej zestawiono roboty przewidywane w ramach przebudowy. Projekt szczegółowych
rozwiązań opracowany przez Wykonawcę winien być zatwierdzony przez Inwestora.
Wszystkie poniższe roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
i wytycznymi dotyczącymi doboru materiałów i urządzeń.
1. Skwer reprezentacyjny – przebudowa strefy wejściowej od ulicy Grota Roweckiego
–

wytyczenie

nowej

geometrii

skweru,

poszerzenie

istniejącego

chodnika

równoległego do ulicy, wymiana nawierzchni, budowa murku oporowego,
wyniesienie fragmentu trawnika, budowa rabaty tulipanowej, montaż zdroju
wodnego wraz z nawierzchnią utwardzoną żwirową (nawierzchnie żwirowe należy
wykonać jako stabilizowane cementem, aby zapobiec wymywaniu żwiru na
zewnątrz alejki) oraz montaż małej architektury (ławki, kosze) i dosadzenie drzew.
Rodzaj kostki na chodniki i pozostałe elementy określono w załączniku – dobór
materiałów i urządzeń.
2. Strefy wejściowe – przebudowa istniejących nawierzchni, wytyczenie nowego
układu geometrii skwerów, budowa nawierzchni z kostki betonowej, założenie
rabat kwiatowo – trawiastych i trawnika, montaż zdroju wodnego wraz z
nawierzchnią utwardzoną żwirową (nawierzchnie żwirowe należy wykonać jako
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stabilizowane cementem, aby zapobiec wymywaniu żwiru na zewnątrz alejki) oraz
montaż małej architektury (ławki, kosze). W strefie wejściowej nr 2 montaż
urządzeń zabawowych i stacji naprawczej dla rowerów, częściowa wycinka
krzewów w miejscu kolizji ze ścieżką rowerową. Rodzaj kostki na chodniki i
pozostałe elementy określono w załączniku – dobór materiałów i urządzeń.
3. Aleje piesze – przebudowa nawierzchni i wykończenie ich kostką betonową. Nowe
ścieżki dla pieszych wykonane po śladzie przedeptów z nawierzchni przepuszczalnej
mineralnej z ubitego piasku i gruzu. Likwidacja jednego chodnika w części
zachodniej terenu. Rodzaj materiałów na chodniki określono w załączniku – dobór
materiałów i urządzeń.
4. Budowa ścieżki rowerowej - należy wykonać asfaltową w kolorze szarym z
oznakowaniem poziomym. Rodzaj nawierzchni określono w załączniku – dobór
materiałów i urządzeń.
5. Montaż małej architektury – przewiduje się lokalizację ławek, koszy na śmieci,
ławek drewnianych wokół drzew. Szczegóły w załączniku – dobór materiałów i
urządzeń.
6. Wycinki zieleni w niezbędnym zakresie – usunięcie 4 drzew (2 martwych i 2 w złym
stanie) oraz około 917 m2 krzewów.
7. Instalacja oświetlenia i montaż latarni. Przewiduje się wykonanie oświetlenia
wzdłuż głównej alei spacerowej oraz na skwerach.
8. Montaż dwóch zdrojów wodnych – podłączenie do sieci wodociągowej.
9. Montaż elementów placu zabaw i wykonanie nawierzchni z ubitej kory w kolorze
naturalnym. Szczegóły w załączniku – dobór materiałów i urządzeń.
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III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu
budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy,
w tym:
• organizację robót budowlanych,
• rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy,
• zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
• zabezpieczenie interesów osób trzecich,
• tymczasową i docelową organizację ruchu,
• wygrodzenie terenu budowy.
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
W trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na którym
prowadzone są prace powinien być również odgrodzony i zabezpieczony przed wstępem
osób niepowołanych. Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod
niwelację należy zabezpieczyć przed zniszczeniem osłaniając je szalunkiem. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. Wykonawca będzie
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.
3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Ściana murku oporowego wykonana z wysokiej jakości betonu architektonicznego z
wygrawerowaną nazwą skweru. Proponuje się wykonanie małej architektury (ławki, lampy
i śmietniki) z elementów stylizowanych o charakterze industrialnym - kolejowym (według
wytycznych w załączniku – dobór materiałów i urządzeń). Użyte materiały powinny być
trwałe i cechować się wysoką estetyką. Elementy placu zabaw wykonane z prostych i
naturalnych materiałów. Konieczne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego
oraz bezpieczeństwa użytkowania. Należy zastosować materiały w jak największym stopniu
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naturalne, bezpieczne dla środowiska. Ławki, kosze, lampy ustawiać z uwzględnieniem
koncepcji architektonicznej załączonej do programu funkcjonalno – użytkowego.

W

ramach projektu należy umieścić na terenie 23 ławki z oparciem i 6 ławek wokół drzew, 13
koszy na śmieci przy co drugiej zatoczce i wzdłuż pozostałych ciągów pieszych, 6 koszy na
psie odchody wzdłuż ciągów pieszych szczególnie w strefach wejściowych od ulicy
Dąbrowskiego, 2 zdroje wodne, 2 zestawy po 5 stojaków na rowery w strefach
wejściowych: od ul. Grota Roweckiego i „Zielonej Osi” oraz 1 stację naprawczą rowerów w
strefie wejściowej od ul. Dąbrowskiego.
Przed

przystąpieniem

do

prac

Wykonawca

powinien

uzgodnić

zakres

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z
Zamawiającym.
W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać
wizji w terenie.

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
Rozwiązania konstrukcyjne dowolne. Należy jedynie spełnić wymagania bezpieczeństwa
użytkowania. Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę
kosztów ich wykonania.
3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego wzdłuż ścieżki spacerowej pieszej oraz przy
głównych ciągach pieszych.



3.4.1. Zakres instalacji
Należy wykonać instalację oświetlenia zewnętrznego na podstawie uzgodnionego
z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego;



Projekt oświetlenia zewnętrznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 12464-2:2008

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz;


Należy wykonać obliczenia natężenia i równomierności oświetlenia;



Zastosować oprawy ze źródłami światła typu LED:
o Wzdłuż ścieżki spacerowej pieszej oraz przy głównych ciągach pieszych (plac
przy Poczcie Głównej, ciąg pieszy przy „Zielonej Osi” ) proponuje się
zastosować oprawy
typu LED na słupach 5m,
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o Jako oświetlenie ozdobne eksponujące projektowane tereny zielone w strefie
reprezentacyjnej oraz wejściowej projektuje się oświetlenie typu LED
najazdowe montowane w posadzce i w nawierzchniach trawiastych,


Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z wydanymi
przez właściwy Zakład Energetyczny warunkami technicznymi przyłączenia;



Należy zaprojektować szafę sterującą oświetleniem. Przewidzieć sterowanie za pomocą
zegara astronomicznego z możliwością ręcznego przełączania;



Prace wykonać zgodnie z N SEP-E 004, obowiązującymi przepisami i wiedzą
techniczną;



Należy stosować kable o izolacji 0,6/1 kV. Kable dobrać w oparciu o Polskie Normy;

3.4.2. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji prac i
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana
instalacja elektryczna.
Prace wykonywać w oparciu o dokumentacje projektową, wymagania producentów
urządzeń oraz Polskie Normy. Przed montażem urządzeń należy upewnić się, że warunki
środowiskowe odpowiadają wymogom i są zgodne ze stawianymi przez producenta.
Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia należy połączyć bednarką uziemiającą.
Montaż

instalacji

powinien

być

wykonany

przez

wykwalifikowany

personel

z

zastosowaniem właściwych materiałów.
3.4.3. Kontrola jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami. Wykonawca jest
odpowiedzialny do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
częstotliwością wymaganą do uzyskania właściwego efektu wykonawczego. Wykonawca
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie lub dostarczenia stosownych
dokumentów w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót
z dokumentacją projektową.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:


zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń
z dokumentacją projektową, normami i certyfikatami,



prawidłowość wykonania połączeń przewodów,



pomiar rezystancji izolacji – wykonać dla każdego obwodu,
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sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń
prądem elektrycznym,



sprawdzenie spadku napięcia,



sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzeń,



sprawdzenie poprawności działania instalacji,



sprawdzenie realizacji dodatkowych zaleceń projektanta, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

3.4.4. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujący dokumenty:


dziennik budowy,



dokumentację projektową – powykonawczą,



protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej,



protokoły z badań izolacji przewodów,



protokoły badań natężenia oświetlenia,



dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń;



deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości wbudowanych materiałów.

W przypadku stwierdzenia usterek zostanie ustalony termin i zakres robót poprawkowych,
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt.
3.4.5. Normy i odniesienia
Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w
szczególności:


N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.



N SEP-E-004 Elektrotechniczne I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.



PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2:
Miejsca pracy na zewnątrz.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).



Ustawę z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013, , z
późniejszymi zmianami);



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 2012 Nr 65, poz. 365);



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



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

3.5.WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI DESZCZOWEJ I WODNEJ
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wody do studni wodomierzowej wraz
z rozprowadzeniem instalacji wody do poidełek oraz budowa odwodnienia z poidełek
do kanalizacji deszczowej.



3.5.1. Zakres zamówienia
Zasilanie w wodę poidełek – ok. 500,0mb. wraz z niezbędnym uzbrojeniem



Odwodnienie poidełek – ok. 115,0mb. wraz z niezbędnym uzbrojeniem



Prace winny być prowadzone z zachowaniem istniejącego drzewostanu



Przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem należy wykonać na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego uzgodnionego z Zamawiającym



Projekt zasilania w wodę oraz odwodnienia poidełek należy opracować zgodnie z
warunkami przyłączenia wydanymi przez gestorów sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi dla przedmiotowego zakresu
normami oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL stosowanymi w projektowaniu
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.



Przedstawione rozwiązanie stanowi projekt koncepcyjny, zakładający zasilanie w wodę
z wodociągu o podwyższonym ciśnieniu. Warunki podłączenia (w tym wskazanie
wodociągu źródłowego) Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.
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W studni wodomierzowej należy zlokalizować zestaw wodomierzowy wraz z
zabezpieczeniem przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Należy przewidzieć możliwość spustu wody z instalacji zasilającej poidełka
oraz możliwość doraźnego odwodnienia dna studni wodomierzowej. W przypadku
zasilania z sieci wodociągowej o podwyższonym ciśnieniu należy przewidzieć
odpowiednią armaturę redukującą ciśnienie.



Do budowy zasilania w wodę zastosować należy rury i kształtki PE100 SDR17 zgodne z
normą PN-EN 12201



Przewody i urządzenia mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać atesty higieniczne
Państwowego Zakładu Higieny



Należy wykonać obliczenia dla doboru średnic przewodów i wyposażenia studni
wodomierzowej;



Odwodnienie poidełek należy wykonać w układzie grawitacyjnym do studni kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w ul. Dąbrowskiego.



Do budowy odwodnienia należy zastosować rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe
PVC-U ze ścianką litą jednorodną klasy N (SN4 SDR41) zgodne z normą PN-EN 14011:2009.



Na załomach trasy wykonać studzienki rewizyjne PVC-U ø315 zgodne z PN-EN 135982:2009, zwieńczone włazami o klasie dostosowanej do lokalizacji studzienki, zgodnymi
z normą PN-EN 124



Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

3.5.2. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji prac i
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane
zasilanie w wodę i odwodnienie poidełek.
Prace wykonywać w oparciu o dokumentacje projektową, wymagania producentów
materiałów i urządzeń oraz Polskie Normy. Przed montażem należy upewnić się, że
warunki środowiskowe odpowiadają wymogom i są zgodne ze stawianymi przez
producenta.
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem właściwych materiałów.
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3.5.3. Kontrola jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami. Wykonawca jest
odpowiedzialny do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
częstotliwością wymaganą do uzyskania właściwego efektu wykonawczego.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie lub
dostarczenia stosownych dokumentów w celu wykazania zgodności dostarczonych
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:


zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń
z dokumentacją projektową, normami i certyfikatami,



prawidłowość wykonania połączeń przewodów



prawidłowość podłączenia urządzeń



poprawność działania instalacji,



realizację dodatkowych zaleceń projektanta, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.
3.5.4. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujący dokumenty:



dziennik budowy,



dokumentację projektową – powykonawczą,



protokoły z wymaganych prób zakończonych wynikiem pozytywnym



protokoły z odbiorów



dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń;



deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości wbudowanych materiałów.
W przypadku stwierdzenia usterek zostanie ustalony termin i zakres robót
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt.

3.5.5. Normy i odniesienia
Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności:
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PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE)



PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu



PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje
studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego
głęboko pod ziemią



PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością



PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej



PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).



Ustawa z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013, , z
późniejszymi zmianami);



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 2012 Nr 65, poz. 365);



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



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);



Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 „ Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych”



Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 „ Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”
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3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI
3.6.1. Nasadzenia drzew i krzewów
Proponowane nasadzenia to drzewa, które występują na omawianym terenie – Klon
zwyczajny i Jarząb pospolity. Klony projektuje się dosadzić w Strefie Reprezentacyjnej a
jarzęby

w

Strefie

Wejściowej

od

ul.

Dąbrowskiego.

Dodatkowo

w

Strefie

Reprezentacyjnej planuje się dosadzić krzewy Derenia białego, który „domknie”
przestrzeń skweru.
Proponowane drzewa:
Jarząb pospolity
Klon zwyczajny
Proponowane krzewy:
Dereń biały

szt.
2
2
szt.
4-5

Materiał roślinny musi być zdrewniały i szkółkowany co najmniej dwukrotnie, o
odpowiednich proporcjach pomiędzy częścią nadziemną i podziemną, bez uszkodzeń
mechanicznych i biologicznych, balatowany lub w pojemnikach. Dołki pod krzewy
powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć rozmiary dostosowane do rozmiarów
bryły korzeniowej nasadzanej rośliny. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się
od 0 do 5 cm głębiej niż w szkółce.
Korzenie roślin należy zasypać sypką ziemią i ubić formując misę o średnicy około 50
cm i głębokości 5 cm.
Po nasadzeniu należy podlać krzewy używając około 15 l wody na krzew i 30 na
drzewo (pierwsze podlanie nie później niż po 2 godzinach od sadzenia, w przypadku
słonecznej pogody – nie później niż po 30 minutach).
Rośliny należy obsypać warstwą kory (około 5 cm po ubiciu). Kora powinna pokrywać
całą wolną powierzchnię pomiędzy nasadzonymi krzewami.
W następnych latach rośliny należy: podlewać, odchwaszczać misy, uzupełniać ściółkę,
nawozić, usuwać odrosty korzeniowe oraz wykonywać cięcia pielęgnacyjne i formujące.

3.6.2. Rabaty trawiaste i kwiatowe oraz rośliny okrywowe – nasadzenia
Nasadzenia ozdobnych traw i kwiatów tworzących rabaty powinny być wykonane w
następując sposób:


nasadzenia jednogatunkowe w dużych grupach;



najniższe trawy i kwiaty powinny być nasadzone bliżej ścieżek, a wyższe w
taki sposób aby płaty nie zasłaniały siebie;
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wybrane rośliny to gatunki i odmiany nie wymagające przesadzania i
zimujące w gruncie (mrozoodporne), o zróżnicowanej barwie kwiatów i liści
oraz różnym terminie kwitnienia.

Przed sadzeniem glebę należy oddarnić, odchwaścić i głęboko przekopać
uzupełniając żyzną ziemią lub kompostem w stosunku 1:1 z rodzimym gruntem.
Wskazane jest ponowne odchwaszczenie po około 3-4 tygodniach. Podłoże należy
dostosować

do

indywidulanych

potrzeb

nasadzanych

gatunków

(zakwasić,

wzbogacić w wapno, poprawić pojemność wodną gleby etc.). Termin przygotowania
gruntu to III/IV lub IX. Rośliny po posadzeniu należy podlać i wyściółkować (np.
przekompostowaną korą) odkryte powierzchnie, co ograniczy straty wody oraz
utrudni rozwój chwastom. Optymalny termin sadzenia to wiosna (dla gatunków
kwitnących jesienią i latem) oraz jesień (VIII-XI) (dla gatunków zakwitających
wiosną). W przypadku roślin w pojemnikach – można sadzić całorocznie,
z uwzględnieniem okresów suszy. W ciągu pierwszego roku rośliny powinny być
często podlewane.
Proponowane do nasadzeń gatunki pokazano poniżej.
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3.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z załączoną koncepcją i wytycznymi.
Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do
zatwierdzenia Inwestorowi.
Roboty budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew oraz ich systemów
korzennych.
W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać wizji
w terenie.
3.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE DRÓG
Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową omawianego terenu należy do
zarządcy tej drogi (chodnika). Miejsca składowania materiałów odzyskowych, możliwości
urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót
wykonawca uzgodni z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Tychach.
3.8.1. Wymagania w zakresie robót drogowych
Zakres opracowania


długość ścieżki rowerowej: 1041,19 m, w tym:
977,93 m – długość podstawowa
36,02 m i 27,24 m – długości dojazdów / sięgaczy do ulicy Henryka Dąbrowskiego),



szerokość: 2,00 m na całej długości,



odcinki proste wyokrąglone łukami kołowymi poziomymi o promieniach z przedziału od
15,0 m do 500,00 m,



zakres projektowanych chodników / ciągów pieszych – zgodnie z rysunkiem nr 3
3.8.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu
kołowego i pieszego z podziałem na etapy na czas wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do prac związanych z budową ścieżki rowerowej przewiduje się:


wykonanie ochrony pni drzew w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a nie objętych
wnioskiem o wycinkę



wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni bitumicznych i elementów
krawędziowych



zdjęcie warstwy humusu na średnią głębokość wynikającą z aktualnych odwiertów
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wykonanie wykopów / korytowania na całym zakresie planowanej ścieżki na
projektowaną głębokość posadowienia konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, przy
zachowaniu ochrony strefy korzeniowej drzew nie objętych wnioskiem o wycinkę



usunięcie części organicznych ze strefy bezpośredniego styku i posadowienia
projektowanej konstrukcji nawierzchni
3.8.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe z wstępnego rozpoznania geologicznego pozwalają na określenie, że na
odcinku od km 0+000.00 do km 0+150.00 pod 30 cm warstwą gleby, do głębokości 2,00 m
występują grunty niewysadzinowe w postaci piasków drobnych. Na dalszym odcinku ścieżki
rowerowej przeważają grunty wysadzinowe w postaci glin pylastych i piaszczystych. Należy
przyjąć konstrukcję nawierzchni w odniesieniu do niekorzystnych warunków gruntowo wodnych, tj. na grupę nośności podłoża G4, natomiast na etapie projektu wykonawczego /
wykonawstwa należy rozważyć zróżnicowanie konstrukcji ze względu na zmienne warunki
gruntowo – wodne.
3.8.4. Ogólne warunki wykonania
Ścieżkę rowerową należy zaprojektować i wykonać w dowiązaniu do istniejącego terenu lub
istniejących / projektowanych chodników. Pochylenia podłużne należy realizować zgodnie z
upadem terenu. Przy wykonywaniu ścieżki rowerowej powinny być spełnione wymogi
jakościowe w zakresie:


równość podłużna,



równość poprzeczna,



spadki poprzeczne,

Krawędzie ścieżki rowerowej stanowić powinny obrzeża betonowe – przy wyższej krawędzi wyniesione na +3cm w stosunku do rzędnej nawierzchni ścieżki rowerowej, a przy niższej zatopione w poziomie nawierzchni ścieżki rowerowej.
Roboty należy prowadzić odcinkami w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu
na ciągach pieszych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją.
Obszary robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ciągów pieszych należy wygrodzić przy
użyciu panelowych ogrodzeń przestawnych.
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3.8.5. Elementy krawędziowe
Jako podstawowy element krawędziowy należy zastosować obrzeże fazowane 8×30×100 cm z
betonu wibroprasowanego C25/30 na ławie 10×28 cm z oporem 20×10 cm z betonu
cementowego C12/15.
Na odcinkach, na których ścieżka rowerowa będzie przebiegać bezpośrednio przy
projektowanym chodniku należy zastosować obrzeże niefazowane posadowione jako
„zatopione”, tj. w taki sposób, aby główka obrzeża znajdowała się dokładnie na poziomie
oddzielonych obrzeżem nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej. Dopuszcza się wówczas
zabudowanie obrzeża 6×20×100 cm z betonu wibroprasowanego C25/30 na ławie 12x8 cm z
betonu cementowego C12/15.
3.8.6. Technologia wykonania nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej, układana w korycie, powinna składać się z:


Warstwy

mrozoochronnej

z

kruszywa

łamanego

mechanicznie o grubości


mm

stabilizowanego

20 cm,

Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubości



0/63

20 cm,

Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
o grubości

4 cm

wg WT-2 2014 – część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcja nawierzchni chodnika, układana w korycie, powinna składać się z:


Warstwy

mrozoochronnej

z

kruszywa

łamanego

mechanicznie o grubości


stabilizowanego

Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
15 cm,

Podsypki cementowo-piaskowej 1:3
o grubości



mm

20 cm,

mechanicznie o grubości


0/63

3 cm,

Warstwy ścieralnej z kostki betonowej niefazowanej
o grubości

8 cm

3.8.7. Ukształtowanie wysokościowe
Ze względu na płaski teren w zakresie przedmiotowej inwestycji niweletę projektowanej
ścieżki należy kształtować w dostosowaniu do terenu istniejącego w taki sposób, aby
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wyniesienie nawierzchni projektowanych w stosunku do istniejącego terenu zielonego mieściło
się w przedziale +3 / +6 cm.
3.8.8. Odwodnienie
Odwodnienie – w zakresie wydzielonej ścieżki rowerowej - będzie realizowane poprzez spływ
powierzchniowy wód opadowych, zgodnie z projektowanym pochyleniem poprzecznym,
zapewniającym sprawny spływ wody w kierunku zieleńców. W tym przypadku wzdłuż „dolnej”
krawędzi przekroju ścieżki rowerowej należy wykonać obrzeże zatopione, umożliwiające
swobodny spływ wód opadowych.
Dla pozostałych projektowanych powierzchni utwardzonych należy narysować plan warstwic
projektowanych, w celu uniknięcia powstania obszarów bezodpływowych.
3.8.9.Oznakowanie pionowe
Należy wykonać niezbędne oznakowanie pionowe w postaci:


znaków informacyjnych (grupy D),



znaków nakazu (grupy C),



tabliczek informacyjnych typu R (w przypadku wpisania się przedmiotowego odcinka w
wytyczony szlak rowerowy)

Należy zastosować znaki wielkości (M) – małe, montowane na słupkach wspornikowych
ocynkowanych z rur stalowych min. Ø60mm posadowionych na fundamencie z betonu C12/15.
Na lica znaków należy stosować folię odblaskową typu 1, z wyjątkiem znaków D-6 i D-6a, dla
których należy stosować folię odblaskową typu 2.
Słupki i znaki należy umieszczać w taki sposób, aby nie wchodziły w skrajnię pieszego i
rowerzysty.
Każda tablica znaku drogowego powinna posiadać:


aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów



certyfikat bezpieczeństwa „B” – zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o
badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55 z 1993 r. poz. 250) i Zarządzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 z 1994 r. poz. 335)



świadectwo autoryzacji wystawione przez producenta folii odblaskowej

3.8.10. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.
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Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane
warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty
zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym

lub

w

wodzie,

które

mogą

występować

w

układach

jedno-

lub

wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem,
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości

fizyczne

poszczególnych

materiałów

do

poziomego

oznakowania

cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25%
(m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Materiały

stosowane

do

znakowania

nawierzchni

nie

powinny

zawierać

substancji

zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
3.8.11. Roboty wykończeniowe
Należy dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem
napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy
innych elementów architektonicznych.
Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy uporządkować teren, zieleńce rekultywować i
obsiać mieszanką traw niskich w pasach szerokości min. 70cm licząc od skrajnych elementów
projektowanych oraz na wszystkich powierzchniach które uległy zniszczeniu w związku w
realizacją przedmiotowej inwestycji.
Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących
norm i przepisów.
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i
spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić i zatwierdzić recepturę na mieszanki
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu należy dokonać niezbędnych
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pomiarów, prób, badań i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i
zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania

odpowiednich

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.
Wszystkie materiały użyte do budowy będą posiadać atest producenta o spełnieniu wymogów
odpowiednich norm państwowych oraz będą posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM.
Kontroli przez Zamawiającego będą w szczególności poddane:


rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji 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,


sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.



uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,



jakość wykonania robót i dokładność montażu,



poprawność połączenia warstwy bitumicznej z podbudową zasadniczą.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz z
późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody” DZ. U. Nr 92, poz. 880 wraz z
późniejszymi zmianami
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków

technicznych

dla

znaków

i

sygnałów

drogowych

oraz

urządzeń
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181).
5. Załączniki 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia 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, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
6. Norma PN-S-02204:1997 Odwodnienie dróg.
7. Norma PN-S-02205:1998 Roboty ziemne
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Załącznik do
zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.
9. Wymagania techniczne WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” Załącznik do zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25.09.2014 r.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133 z 2003 r. z późniejszymi
zmianami)
11. Rozporządzenie 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 (Dz. U. 130, poz. 1389 z 2004 r.)
12. 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. 202, poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
13. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.)
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA


Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0, poz.199.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity - Dz. U. z 2013, Nr
0, poz. 1409.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami.



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity
Dz.U.2013, nr 0, poz.1232



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody - Dz.U.2013, nr 0, poz.627



Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - Dz. U.2015, nr 0, poz.469



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach - Dz. U. 2013r, nr 0, poz. 21, z
późniejszymi zmianami.



Rozporządzenie. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz. U. z 2003r, nr 192, poz.
1883.



Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu - Dz. U. z 2012r, nr 0, poz.1031.



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity Dz.
U.2003, nr 169,poz.1650.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego

zakresu

i

formy

dokumentacji

projektowej,

specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego – tekst jednolity Dz.U.2013,nr 0, poz.1129.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2004,nr 130, poz.
1389.
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Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002, nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami



Inne, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres
prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych.

4.2. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
4.2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej


Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami
technicznej,

prawa

budowlanego,

wymaganiami

Polskimi

technicznymi

Normami,

zasadami

Zamawiającego

i

wiedzy

potrzebami

sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.


Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej
powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach
zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez
Zamawiającego.



Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych.

Wykonawca powinien opracować i przedłożyć do zaakceptowania i wskazania
ewentualnych zmian/uzupełnień szczegółową koncepcję architektoniczną, w postaci
rzutów odpowiadających szczegółowością zawartości projektu budowlanego. Na
podstawie zaakceptowanej koncepcji i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje
m.in.:
• projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikającym
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z
późniejszymi zmianami)
• projekty wykonawcze
• opracowania towarzyszące wymagane przepisami odrębnymi (np. informacja BIOZ,).
Do

obowiązków

Wykonawcy

należało

będzie

również

pozyskanie

warunków

technicznych z przedsiębiorstw branżowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w UM.
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIE części terenu ZIELENI pomiędzy ul. Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach.

str.38
Powyższe opracowania również powinny zostać złożone do akceptacji przed złożeniem
wniosku o pozwolenie na budowę, bądź skierowaniem do realizacji. Projekty
budowlane wymagają sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie:


harmonogramu realizacji inwestycji



projektu organizacji robót



planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia



planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych



dokumentacji powykonawczej.

4.2.2. Wymagania dotyczące budowy
Zaleca się podział inwestycji na etapy, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców.
Proponowane wydzielenie etapów zgodnie ze strefami:
1) Strefa reprezentacyjna
2) Strefa wejściowa od ul. Dąbrowskiego
3) Strefa wejściowa „Zielona Oś”
4) Strefa wejściowa od parkingu podziemnego
W

ramach

przedmiotowego

zadania

możliwe

jest

prowadzenie

robót

przy

fragmentarycznym wygrodzeniu poszczególnych realizowanych przestrzeni.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i
zgodnie z obowiązującymi normami.
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: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione 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. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, magazynów, składowisk,
wykopów

i

dróg

zanieczyszczeniem

dojazdowych,
cieków

środki

wodnych

ostrożności

pyłami

lub

i

zabezpieczenia

substancjami

przed:

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
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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 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.

Wykonawca

zapewni

posiłki

regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Gwarancja
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót
budowlanych oraz na zamontowany sprzęt wynosi 36 miesięcy. W okresie rękojmi i
gwarancji wykonawca powinien zapewnić usunięcie usterek, wad i awarii usterek w
ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.
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4.3. ZAŁĄCZNIKI
4.3.1. Inwentaryzacja zieleni
4.3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
dotyczącymi z odrębnych przepisów
4.3.3. Dokumentacja fotograficzna
4.3.4. Oświadczenie – prawo własności
4.3.5. Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji
4.3.6. Dobór materiałów i urządzeń
4.3.7. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej
4.3.8. Część graficzna:
- Plan Zagospodarowania Roślinności – rys nr 1
- Plan sytuacyjny – arkusz 1 – rys nr D1.1
- Plan sytuacyjny – arkusz 2 – rys nr D1.2
- Przekroje konstrukcyjne – rys nr D2
- Rysunek koncepcji oświetlenia i Podział na strefy – rys nr 2
- Koncepcja Zagospodarowania Terenu – rys nr 3
- Strefa wejściowa reprezentacyjna nr 1
- Strefa Wejściowa nr 2
- Strefa Wejściowa nr 3 – Zielona Oś
- Wizualizacje 1-8
- Inspiracje: rośliny, plac zabaw, meble_1, meble_2,
- Odwodnienie, Przyłącze wody – arkusz nr 1- rys W1.1
- Odwodnienie, Przyłącze wody – arkusz nr 2- rys W1.2
4.3.9. Dokumentacja geotechniczna
4.3.10. Warunki przyłączeniowe
- warunki odprowadzenia wód deszczowych
- warunki odprowadzenia nadmiaru wody ze zdrojów wody pitnej
- warunki techniczne RPWiK
- warunki techniczne MZUiM
- warunki techniczne TAURON

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
ZAGOSPODAROWANIE części terenu ZIELENI pomiędzy ul. Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach.

