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I . Cześć Opisowa 

1. Opis Ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie następujących zadań: 
• Część nr 1 

Zaprojektowanie i wykonanie układu drogowego wraz z zagospodarowaniem 
terenów rekreacyjnych na działkach 319; 320; 321; 228 obr. Sidzina 

- rozbiórki obiektów w postaci kiosku, 
- wykonania nawierzchni chodników, 
- wykonania nawierzchni placów, 
- wykonania nawierzchni wjazdów, 
- rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych, 
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

• Część nr 2 
Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na 

działce 294/1 obr. Sidzina 
- rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych, 
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

Całość Zamówienia obejmuje: 
- sporządzenie dokumentacji projektowej planowanego zagospodarowania na podstawie 
załączonej koncepcji (załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do PFU – rys. D-1, Z-1 i Z-2), 
- sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, 
- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno 
Użytkowym, 
- uzyskanie zgód na prowadzenie robót budowlanych (forma zgłoszenia, pozwolenia na 
budowę, uzyskanie Decyzji  Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej  dla zadania 1) 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 
- przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych 
obiektów. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością Inwestora. 
 
 
 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

• Część nr 1 
Zaprojektowanie i wykonanie układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów 
rekreacyjnych na działkach 319; 320; 321; 228 obr. Sidzina 
Szacunkowe ilości powierzchni  i elementów do wykonania w części 1: 
UKŁAD DROGOWY 

- powierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 
140 m2  

-powierzchnia wjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 
247 m2 
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- powierzchnie placów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 
395 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm (konstrukcja wjazdów i placów):  
642 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 15 cm (konstrukcja chodnika): 140 
 m2 

- wykonani wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2.5 MPa                  
o gr. 22 cm: 642 m2 

- wykonanie terenów zielonych poprzez zahumusowanie i obsianie trawą: 177 m2 
- wykonanie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z betonu C12/15                    

w ilości 0.675 m3/mb  - 156 mb 
- wykonanie krawężników betonowych 15x22 wraz z ławą betonową z betonu C12/15                       

w ilości 0.055 m3/mb - 202 mb 
- wykonanie obrzeży betonowych 8x30 wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilości 

0.33 m3/mb - 76 mb    
TERENY REKREACYJNE 

- Ścieżki piesze o nawierzchni mineralnej żwirowej utwardzonej – 324,1 m2 
- Placyki pod ławki z kostki betonowej – 65 m2 
- Plac do gry w szachy – 125,5 m2 
- Tor do gry w bule – 60 m2 
- Zieleń parkowa, w tym polany parkowe i rabaty – 2733,5 m2 
 

• Część nr 2 
Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na 

działce 294/1 obr. Sidzina 
Szacunkowe ilości powierzchni do wykonania w części 2: 

 
TERENY REKREACYJNE 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 
402,3 m2 
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm (konstrukcja miejsc 
postojowych): 402,3 m2 
- wykonani wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2.5 MPa o gr. 
22 cm: 402,3 m2 
- wykonanie krawężników betonowych 15x22 wraz z ławą betonową z betonu C12/15                     
w ilości 0.055 m3/mb - 70 mb 
- Ścieżki piesze o nawierzchni żwirowej utwardzonej – 1158,8 m2 
- Placyki pod ławki z kostki betonowej – 85 m2 
- Plac zabaw dla dzieci młodszych – 264,4 m2 
- Siłownia zewnętrzna – 52,2 m2 
- Plac pod altanę parkową – 129,6 m2 
- Ścieżka zdrowia – 71 m2 
- Zieleń parkowa, w tym polany parkowe i rabaty – 3651,4 m2 
 
1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
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b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31. 
lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
 
1.1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia 
 

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W trakcie realizacji zamówienia należy być zgodnym z jego postanowieniami.   

Teren opracowania, dz. nr 294/1, posiada kształt wydłużonego prostokąta, działki 229, 
228, 320 oraz 321 kształt dwóch nieregularnych trójkątów. Działki otoczone są zabudową 
mieszkalną, jednorodzinną. 

Teren jest płaski, porośnięty trawą, z jedną główną ścieżką. Zieleń wysoką stanowią 
drzewa liściaste, głównie lipy, tworzące długą aleję. Na działce 294/1 znajduje się istniejący 
plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Na terenie opracowania przebiega napowietrzna linia 
teletechniczna. 
 
1.1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 
 

Zamawiane roboty polegające na wykonaniu odcinków dróg oraz zagospodarowaniu 
terenów rekreacyjnych ma za zadanie poprawę warunków ruchowych i komfortu poruszania 
się oraz poprawę estetyki miejsc przestrzeni publicznej mieszkańców sołectwa Sidzina 
gmina Skoroszyce. 
W ramach zamówienia należy wykonać: 
- odcinki dróg 
- odwodnienie dróg w postaci kanalizacji umożliwiającej ewentualną retencję wód 
opadowych  
- budowę ścieżek pieszych, 
- budowę placów zabaw dla dzieci i placów do ćwiczeń plenerowych, 
- rozmieszczenie elementów małej architektury typu: ławki parkowe, kosze na śmieci,  
- nasadzenia szaty roślinnej wraz z gospodarką istniejącego drzewostanu. 
 
2. Opis szczegółowy 

Program funkcjonalno użytkowy określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, 
realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
a) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), 

umożliwiających realizację zadania. 
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b) Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do 
zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian przez 
Wykonawcę do koncepcji załączonej do PFU, Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedstawienia zmienionej koncepcji w stosunku do przedstawionej, jednak należy ją 
uzgodnić z Zamawiającym. 

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy wg wymagań, 
obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy 
musi być uzgodniony z Zamawiającym  i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 
oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – 
budowlanymi, normami i wytycznymi  w tym zakresie. 

d) Uzyskanie uzgodnień od gestorów sieci w związku z przedmiotową inwestycją                              
i ewentualna przebudowa lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

e) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania 
pozwolenia na budowę  / uzyskania decyzji ZRID wg wymagań obowiązujących 
przepisów. 

f) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 
wydanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót 

g) Przy projektowaniu i wykonywani  robót należy przestrzegać i być w zgodnie z opinią 
Konserwatora Zabytków, 

h) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego: 
- zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na czas 
prowadzenia robót. Projekt stałej organizacji ruchu należy również przedłożyć w formie 
cyfrowej w formacie DGN(DWG) oraz PDF 
- skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę  
- zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. 
 -zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne 

i) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 
robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

j) Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 
k) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 
l) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. 
m) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF       

i DGN(DWG)). 
n) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu                              
o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie                                  
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym. 

 
 
 
 
 
 
 



7 

 

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
 
2.1.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz.U. 2016 poz.124) 
 
 
2.1.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego oraz pieszego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie: 
a) organizację robót budowlanych, 
b) zabezpieczenie interesu osób trzecich, 
c) ochrony środowiska, 
d) warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania 
polskich przepisów , a wykonawca będzie posiadał dokumenty stwierdzające że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych                           
i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 
robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i budowlanym przed ich 
skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót  budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ustawy Prawo budowlane                        
i postanowień umowy. 
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2.1.3. Wymagania techniczne 
 
a) Przygotowanie terenu budowy 

 
 
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-

wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę oraz przepisami.  
W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  
w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 
informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, 
typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania 
projektowego.    
 
b) Roboty ziemne 

 
 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z polską normą PN–S–02205:1998                      

w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas 
ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. 
Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni.  
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 
obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 
Poniżej podano wymagany rodzaj konstrukcji: 
 
 
c) Konstrukcja nawierzchni  
 
Droga / chodnik miejsca postojowe winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi 
obowiązujące w przepisach prawa. Nawierzchnia jezdni powinna spełniać uwarunkowania od 
konserwatora zabytków 
 
Nawierzchnia wjazdów, placów, powierzchni zabrukowanych powinna posiadać następujący 
układ : 
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm o gr. 20 cm 
- stabilizacja kruszywa cementem o Rm 2.5 MPa o gr. 22 cm 
  
Nawierzchnia chodnika powinna posiadać następujący układ: 
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm o gr. 15 cm 
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f) roboty związane z wykonaniem nasadzeń 
 
 
Projektowane drzewa i krzewy stanowić będą dopełnienie istniejącej zieleni. Dobór 

gatunków został dostosowany do przewidzianej funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej parku,  
z uwzględnieniem warunków siedliskowych, dekoracyjności, odporności na zanieczyszczenia 
i przemarzanie, porę kwitnienia oraz nasłonecznienie terenu. 

Przewidziano nasadzenia gatunków drzew liściastych o formach naturalnych takich jak: 
brzoza papierowa, brzoza brodawkowata, klon czerwony, lipa drobnolistna, głóg pośredni.  
Nasadzenia drzew zaprojektowano w strefie parkowo leśnej „D”, jako uzupełnienie 
istniejącego drzewostanu. Nasadzenia z krzewów ozdobnych zaprojektowano w formie 
pasowej na całym obszarze opracowania, głównie w kolorystyce biało fioletowej. 

Jako uzupełnienie nasadzeń drzew, zaproponowano nasadzenia następujących 
krzewów: dereń biały, pigwowiec japoński, żylistek szorstki i wysmukły, lilak meyera, 
jaśminowiec wonny i pośredni, cis pospolity, sosny karłowate, laurowiśnie, rożne odmiany 
tawuł oraz roże okrywowe. 

Na całym terenie parku przewidziano odnowienie starych i w razie potrzeby wysianie 
nowych trawników parkowych. 
 
 
g) roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury 

 
Koncepcję nowego zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi od Inwestora. Zaprojektowano nowy układ ciągów pieszych – żwirowych 
ścieżek spacerowych, o układzie nawiązującym do przebiegu istniejących przedeptów, 
uwzględniający istniejące i przewidywane wejścia na teren. Przy ciągach pieszych, na 
utwardzonych placykach z kostki betonowej, przewidziano ustawienie ławek parkowych                    
i koszy na śmieci. 

Dla uatrakcyjnienia terenu, dla mieszkańców zmodyfikowano plac zabaw przy użyciu 
istniejących elementów wyposażenia, siłownię zewnętrzną oraz zaprojektowano „ścieżkę 
zdrowia”. W części parku przy ulicy Radziechowskiej usytuowano plac zabaw dla dzieci 
młodszych „B”, o nawierzchni bezpiecznej – żwirowej sypkiej lub piaskowej, z urządzeniami 
zabawowymi. Wokół placu zabaw zaproponowano nasadzenia roślinne, by odgrodzić 
bezpośredni dostęp z ulicy. Zapewni to większe bezpieczeństwo dzieci opuszczających 
miejsce zabaw. Nawierzchnie palców zabaw należy wykonać zgodnie z PN-EN 1176 i PN-
EN 1177. 

W północnej części parku zaprojektowano miejsce dla dzieci starszych oraz dorosłych „A”, 
czyli siłownię zewnętrzną z istniejących już urządzeń do ćwiczeń.  

Wzdłuż jednej ze ścieżek spacerowych przebiegającej w północnej części terenu, 
zaprojektowano „ścieżkę zdrowia” „C” z urządzeniami do ćwiczeń dobranymi z kolekcji 
urządzeń drewnianych, wykonanych z robinii akacjowej.  
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Na opracowywanym terenie przewidziano lokalizację następujących elementów małej 
architektury i urządzeń zabawowych: 
 
Lp. Nazwa elementu Oznaczenie na rys. Ilość sztuk. 
1. Ławki parkowe z oparciem Ł 24 
2. Kosze na śmieci K 12 
3. Pnie do przeskoków  1 
4. Drabinka falowa  1 
5. Poręcze  1 
6.  Stolik do gry w szachy  3 
7. Altana parkowa wraz z oświetleniem 

led 
Altana 1 

 
 
Zaproponowane w koncepcji elementy małej architektury oraz urządzenia 

zabawowe i sportowe, dobrano z asortymentu firm funkcjonujących na naszym rynku. 
Było to konieczne w celu ustalenia kosztów tej inwestycji. 
 

W kolejnych etapach opracowania, po wyborze wersji przedstawionej w koncepcji, 
należy zastosować elementy i urządzenia o parametrach, estetyce i materiale wykonania 
analogicznych do 
przedstawionych w koncepcji. 
 

Cały teren parku „skomunikowano” siecią ścieżek pieszych o konstrukcji nawierzchni: 
• Ciągi i place piesze - nawierzchnia żwirowa mineralna, 
• Placyki pod ławki - kostka betonowa szara, 
• Place zabaw i ścieżka zdrowia - nawierzchnia bezpieczna ze żwiru płukanego  

o granulacji 2-8 mm lub z pisaku drobnoziarnistego. 
 
W projekcie przyjęto innowacyjne rozwiązanie w doborze nawierzchni na alejki parkowe. 
Zastosowano nawierzchnie mineralne, będące alternatywą dla powszechnie używanych 
nawierzchni ziemnych. Nawierzchnia mineralna wykonana jest na bazie składników 
naturalnych, m.in. takich jak kamień naturalny czy łupki wysokogórskie. Dzięki temu zyskuje 
naturalny wygląd. Jest wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana przez co stanowi 
nawierzchnię biologicznie czynną. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów naturalnych 
jest przyjazne dla środowiska – całkowicie bezpieczne i neutralne. Nawierzchnia ta, 
układana na gruncie rodzimym, umożliwia wsiąkanie wody opadowej w grunt, co pozwala na 
odciążenie systemu kanalizacji i zapobiegnięcie gromadzeniu się wody na powierzchni. Jest 
również mrozoodporna, nie kruszy się i nie pyli, posiada wysoką odporność na ciężar oraz 
ścieranie, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu. Jest łatwa w układaniu i pielęgnacji,                     
a także generuje stosunkowo niskie koszty realizacji. 
Takie zagospodarowanie jest innowacyjnym rozwiązaniem architektonicznym  
w kształtowaniu terenów zieleni. 
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h) Założenia realizacyjne 
Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz                       
z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przy założeniu dojazdu do 
posesji, położonych przy przedmiotowej inwestycji.  
 
i) Kolizje z istniejącymi sieciami   
Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych 
w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców na własny koszt.  

 
 

II . Cześć Informacyjna 
1.  Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

a)  Część techniczna 
Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny  

z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty 
są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów. 
 
b) Część ekonomiczna 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie  
z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.  

 
2. Wymagania szczegółowe 
 
 
a. Ustalenie wyceny robót 

 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U. 
2017 poz. 1332), jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi 
oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.   

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
- wynikami opracowań własnych, 
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. 
- załączonymi materiałami koncepcyjnymi 
- wytycznymi od konserwatora zabytków 
 
Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar 
obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy                    
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie 
poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót. 
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3. Płatności 
 
 
Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych 

ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na  wykonanie zamówienia. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego lub końcowego. 
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru 
robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.   

 
3.1.  Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych. 
 
3.1.1    Wymagane terminy 
 
 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych 
opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 
wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt iż poszczególne 
części 1 i 2 są ze sobą powiązane w jedno zadanie. Termin na realizację niniejszego 
zadania tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy – obejmuje zakończenie całości robót 
budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.  

 
3.1.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 
 

- koncepcja         2 egz. 

- opinia geotechniczna       1 egz. 

- projekt budowlany branży drogowej     2 egz. 

- projekt budowlany zagospodarowania terenów rekreacyjnych  2 egz.   

- projekty wykonawcze       2 egz. 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu     1 egz. 

- projekt docelowej organizacji ruchu     1 egz. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  1 egz. 

 
W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.  

 
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. 
Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji 
cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.). 

 
Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych 
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specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych 
robót - 1 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym 
płyta CD (format PDF) 

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 3 egz. 
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji 
powykonawczej na nośniku cyfrowym płyta CD wraz z badaniami i inspekcją TV sieci 
(formaty DGN lub DWG i PDF). Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej 
obejmuje również wykonanie kart studni. 

 
4. Uwagi końcowe 

Niniejszy PFU został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). 

 
 

 
Autorzy opracowania: 

 
Branża drogowa: 

mgr inż. Przemysław Dłubała 
 
 
 
 

Branża architektura krajobrazu: 
Mgr inż. Alina Sanowska 
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TEMAT 
OPRACOWANIA „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina” 

                

BRANŻA DROGOWA / ZIELEŃ                                                                                                                                               
(zadanie nr 1) * 

                

Kod cpv  CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG * 

                

Ilości 
przedmiarowe Lp poziom 

ceny Nazwa i opis elementu rozliczeniowego 

Miara Ilość 

 Cena  
Wartość 

netto 

1 2 3 4 5 6 7 
 GRUPA 45110000-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

TERENU POD BUDOWĘ * 

I * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE * * * 

1 
cena 

rynkowa Roboty pomiarowe km 0,10     

2 
cena 

rynkowa Rozbiórka kiosku kpl 1,00     

GRUPA 45200000-9 
 Roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części * 

II *  ROBOTY ZIEMNE * * * 

3 cena 
rynkowa 

Wykonanie robót ziemnych pod  konstrukcje 
drogowe wraz z wywozem na składowisko i 
utylizacją 

m3 376,66     

4 cena 
rynkowa 

Wykonanie robót ziemnych -formowanie 
nasypów, przygotowanie terenu pod 
konstrukcje drogowe (grunt dostarczony przez 
Wykonawcę) 

m3 25,00     

III * PRZYGOTOWANIE I STABILIZACJA  PODŁOŻA  * * * 

5 

Przygotowanie podłoża poprzez 
wyprofilowanie i zageszczenie pod 
konstrukcję nawierzchni drogowych 
(wsp. Is>1,0) 

  m2 782,00     

6 

cena 
rynkowa 

j.w lecz o wsp. Is>0,95 w miejscach 
terenów zielonych  

  m2 177,00     

7 
cena 

rynkowa 

Wykonanie wzmocnienia podłoza za pomocą 
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 
Mpa - gr. 22 cm 

m2 642,00     

IV * ELEMENTY DRÓG * * * 

8 
Wykonanie krawężników betonowych 15/30 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15  

m 156,00     

9 

kalk. 
Własna 

Wykonanie krawężników betonowych 15/22 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15   

m 202,00     
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10 
Wykonanie obrzeży betonowych 8/30 na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz 
podsypce piaskowej gr. 10 cm 

m 76,00     

V * PODBUDOWA Z KRUSZYWA I NAWIERZCHNIA Z 
KOSTKI BETONOWEJ * * * 

11 cena 
rynkowa 

Ułożenie w-wy podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 o gr. 15 cm (chodniki) 

  m2 140,00     

12 cena 
rynkowa 

Ułożenie w-wy podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm (wjazdy, 
place zabrukowane) 

  m2 642,00     

13 cena 
rynkowa 

Ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej bezfazowej gr. 8cm 

  m2 782,00     

VI * TERENY ZIELONE * * * 

14 kalk. 
Własna 

Rozłożenie w-wy ziemi urodzajnej wraz z 
obsianiem mieszanką traw - gr. w-wy 20 cm 

m3 35,40     

15 kalk. 
Własna 

Wykonanie trawników poprzez zasianie trawy 
wraz z pielęgnacją 

m2 177,00     

VII * Koszty prac projektowych * * * 

16 kalk. 
Własna Dokumentacja projektowa kpl 1,00     

VIII Cena robót netto (suma wartość pozycji netto od 1 do 16)   

IX Podatek VAT (od poz. VIII)   

X Cena brutto (poz. VIII+ poz. IX)   
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WYKONANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 
 
 

Lp. Nazwa elementu Oznaczenie 
na rys. 

Ilość [szt.] Przybliżona cena zł 
[netto] 

Przybliżona 
cena zł [brutto] 

1. Ławki parkowe z oparciem Ł 24   
2.  Kosze na śmieci K 12   
3. Stolik do gry w szachy  - 3   
4. Altana parkowa Altana 1   
5. Oświetlenie altanki 

parkowej - punkt świetlny 
szt. 1 z zastosowaniem 
oświetlenia LED,  zasilanie 
solarnie ze 
wspomaganiem turbiną 
wiatrową 

    

RAZEM   
ŚCIEŻKA ZDROWIA „C” 

3. Pnie do przeskoków - 1   
4. Drabinka falowa - 1   
5. Poręcze - 1   

RAZEM   
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

6. Ścieżki piesze o 
nawierzchni mineralnej- 
żwirowej stabilizowanej, 
obrzeża z 2 rzędów kostki 
betonowej na ławie beton 

- 1483 m2 

  

7. Placki pod ławki  - 150 m2   
8. Plac zabaw, ścieżka 

zdrowia oraz siłownia 
zewnętrzna o nawierzchni 
ze żwiru płukanego lub 
piasku drobnoziarnistego 

- 387,5 m2 

  

9.  Plac pod altanę parkową z 
ubitego żwiru - 129,6 m2   

10. Nawierzchnia z kostki 
utwardzona - 402,3 m2   

RAZEM   
PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

11. Odmładzanie starych 
drzew  
i wycinka sanitarna 

- 
   

12. Nasadzenia drzew i 
krzewów - 

17 szt. drzew, 
1527 m2 

krzewów 

  

13. Trawniki parkowe - 5335,7 m2   
RAZEM   

RAZEM   
 
 
 
 


