
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedsięwzięcia:  Budowa  pętli  autobusowej  przy  ul.  Kościelnej  

w Laskowcu.

Adres:

• działka gminna ozn. nr geod. 339/6  przy ul. Kościelnej w msc. Laskowiec,

gm. Rzekuń,

Kody i nazwy ze słownika CPV:

• Nazwa zamówienia według CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg -

Projekt i budowa

• Kod zamówienia według CPV: 45233000-9

• Nazwa zamówienia według CPV: Roboty w zakresie budowy dróg

• Kod zamówienia według CPV: 45233220-7 - IA01-9

• Nazwa zamówienia według CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

• Kod zamówienia według CPV: 45233000-9

• Nazwa zamówienia według CPV: Roboty w zakresie budowy dróg

• Kod zamówienia według CPV: 45233120-6

Zamawiający:

Gmina Rzekuń 

ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń

Opracował:

mgr inż. Tomasz Tymiński
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1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie

na jej podstawie wybudowanie pętli autobusowej na części działki gminnej ozn.

nr geod. 339/6  przy ul. Kościelnej w msc. Laskowiec, gm. Rzekuń.

Planowany  zakres  przedsięwzięcia  przedstawiono  na  poglądowym  planie

zagospodarowania  terenu  będącym  załącznikiem  do  niniejszego  programu

funkcjonalno – użytkowego.

 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.), Rozporządzeniem

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

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.

1129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.,

w  sprawie  określania  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r.

nr 130, poz. 1389).
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W ramach zamówienia należy opracować i uzyskać:

- projekt budowlany lub wykonawczy  – 4 egz.

- specyfikacja wykonania i odbioru robót – 1 egz.

- kosztorys ofertowy – 1 egz.

- wersja elektroniczna w wersji edytowalnej i nieedytowalnej na płycie CD – 1 egz.

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót,

- w razie konieczności pozwolenie na użytkowanie.

W ramach  opracowania  dokumentacji  projektowej  Zamawiający  wymaga  od

Wykonawcy:

- uzgodnienia koncepcji rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

-  zaopiniowania  i  uzgodnienia  projektu  budowlanego  z  właściwymi  organami,

instytucjami oraz Urzędem Gminy w Rzekuniu.

-  uzyskania  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszystkich  niezbędnych

materiałów,  informacji  koniecznych  do  właściwego  wykonania  zamówienia  w  tym

pozwolenia  na  budowę lub  dokonania zgłoszenia  rozpoczęcia robót  budowlanych

oraz w razie konieczności pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

Pętla  autobusowa  będzie  realizowana  w  oparciu  o  wykonaną

i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

1.2.  Charakterystyczne  parametry  określające  zakres  robót  projektowych

i budowlanych:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON o gr. 8 cm: ok. 539 m2, kolor do

uzgodnienia  z  Zamawiającym;  Konstrukcja  pod  nawierzchnię:  10  cm  kruszywa

naturalnego frakcji 0-31,5 mm, 20 cm podbudowy betonowej z betonu C12/15, 3 cm

podsypki cementowo – piaskowa w stosunku ¼,

-  chodnik  z  kostki  betonowej  typu  HOLLAND  o  gr.  6  cm:  ok.  140m2, kolor  do

uzgodnienia  z  Zamawiającym;  Konstrukcja  pod  chodnik:  10  cm  kruszywa

naturalnego frakcji 0-31,5 mm, 3 cm podsypki cementowo – piaskowa w stosunku ¼.

-  krawężnik  betonowy  15x30cm  na  ławie  betonowej  z  oporem  na  połączeniu

chodnika z nawierzchnia utwardzoną,

- obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem na połączeniu chodnika

z nawierzchnią nieutwardzoną,
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- trawnik na warstwie ziemi urodzajnej – humusu o gr. 15 cm: ok. 165 m2;

- wykonanie zjazdu i wjazdu na ul. Kościelną zamkniętego krawężnikiem kamiennym

w standardzie ww. nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,

- wyznaczenie miejsc parkingowych zabezpieczonych progami parkingowymi,

- dostawę i montaż wiaty przystankowej,

- stała organizacja ruchu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania zadania.

Teren  inwestycji  poszczególnych  lokalizacji  jest  objęty  miejscowym  planem

zagospodarowania  przestrzennego  (Uchwała  Nr  IV/19/2006  Rady  Gminy  Rzekuń

z  dnia  29  grudnia  2006  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego gminy Rzekuń).

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa pętli autobusowej poprawi obsługę komunikacyjną w msc. Laskowiec. 

Ze  względu  na  specyfikę  zamówienia  nie  określa  się  szczegółowych

właściwości funkcjonalno - użytkowych. 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi

elementami  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego  lub

wykonawczego.

1.5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone

na  czas  dłuższy  niż  uzgodniony  z  użytkownikiem  zjazdu  oraz  za  jego  zgodą.

Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany

przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
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- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby  budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają

spełniać  wymagania  polskich  przepisów.  Wykonawca  musi  wykazać  się

dokumentami  potwierdzającymi,  że  zostały  one wprowadzone do obrotu,  zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i  posiadają wymagane parametry.

Ze  względu  na  stan  dróg  w  sąsiedztwie  obiektu  transport  budowy  nie  może

przekraczać masy całkowitej 10 ton. 

Wykonawca  powinien  wykazać  się  sprzętem  i  maszynami  niezbędnymi  do

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych.

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

-  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do

realizacji - 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 projektach budowlanych i w specyfikacjach technicznych, 

-  sposób  wykonania  robót  budowlanych w  aspekcie  zgodności  wykonania

z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli

wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  Zamawiający

przewiduje  ustanowienie  osoby  upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy

i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo

budowlane i postanowień umowy. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny tj. przed zakończeniem okresu gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

- jakość wykonania robót.

Zamawiający  ustanawia  wynagrodzenie  ryczałtowe  dla  Wykonawcy,  zgodnie  ze

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  wzorem  umowy.  Wykonawca

przekaże  również  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz  dokumentację

powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

1.6. Wymagania szczegółowe w stosunku do przedmiotu zamówienia

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 

Teren  przewidziany  do  budowy  przedmiotowej  pętli  należy  do  Zamawiającego

i stanowi nieruchomość gruntową o nawierzchni nieutwardzonej.

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew na przedmiotowej nieruchomości.

W odniesieniu do architektury 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do

architektury.

W odniesieniu do konstrukcji 

Wykonanie  robót  będzie  realizowane  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  oraz

projektem budowlanym. 
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W odniesieniu do wykończenia obiektu 

Prace  wykończeniowe  będą  realizowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

zaaprobowaną przez Zamawiającego. 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  wzdłuż  dróg  w  maksymalnym

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

2.1. Informacje ogólne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.) i innych ustaw oraz

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również,  ze jest  zobowiązany stosować reguły wynikające

z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Ponadto  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  pozyskania  dokumentów

technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności: 

a) niezbędną mapę zasadniczą w skali 1:500, 

b) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

2.2. Dodatkowe wytyczne i  uwarunkowania związane z realizacją niniejszego

zadania.

 Przed  przystąpieniem  do  realizacji  niniejszego  zadania,  a  po  podpisaniu

umowy Wykonawca zorganizuje naradę techniczną z udziałem przedstawicieli

Zamawiającego.  Zostaną  wówczas  ustalone  szczegółowe  warunki  do

projektowania  oraz  zasady  współpracy  pomiędzy  Zamawiającym

a Wykonawcą.
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 Dokumentacja  projektowa  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  lub

potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  powinna  być

przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 1.1.

niniejszego programu

 Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  przejmie  od

Zamawiającego plac budowy.

 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy dokonać wizji w terenie,

na którym będzie projektowana i budowana pętla autobusowa.

2.3.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 ze

zm.),

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068

ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej

z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w sprawie szczegółowego  zakresu i  formy  projektu

budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762),

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju z  dnia  22  września  2015 r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

6. 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. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),

7. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
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planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  określonych

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 1389 ze zm.),

9.  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 2013 r. poz. 1129 ze zm.),

10. Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  sygnałów  drogowych  oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077 ze zm.),

12. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  2  grudnia  2010  r.  w  sprawie

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U.

2010 r. nr 238 poz. 1579 ze zm.),

13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025 ze zm.) –

Kodeks cywilny. 

14.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr

169 poz. 1650 ze zm.)

15. Normy Polskie.

2.4.  Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania

robót budowlanych.

a) Wyniki  badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektów.

Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (zalecane do wykonania przy

pracach projektowych – dokumentacja geologiczna). 

b) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy.

c) Inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy.
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d)  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do  analizy  ochrony powietrza  oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

W  świetle  obowiązującego  prawa  -  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9

listopada  2004  r.  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.2573)  w  sprawie  określenia  rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu

o  oddziaływaniu  na  środowisko,  przedmiotowa  inwestycja  nie  zalicza  się  do

mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  dla  których  wymagane  jest

obligatoryjnie opracowanie „Raportu ...”. 

e) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Natężenie  ruchu  jest  zmienne  w  czasie  na  planowanym  do  budowy  kanalizacji

odcinku drogi. 

Ze   względu  na   charakter   przedsięwzięcia    nie   przewiduje   się   rozwiązań

szczególnie  chroniących  środowisko. Wykonanie  kanalizacji  wpłynie  pozytywnie

na  środowisko.  Nastąpi   wyeliminowanie dostawania się  do środowiska ścieków

z nieszczelnych szamb. 

f) Na mapie zasadniczej za ewidencjonowane jest uzbrojenie podziemne znajdujące

się w pasie drogowym. Należy tak zaprojektować i wykonać budowę, aby zachować

istniejące  uzbrojenie  i  urządzenia  podziemne.  Podczas  budowy  należy  zwracać

szczegółową uwagę  na osnowę geodezyjną,  a  w przypadku uszkodzenia  punktu

geodezyjnego Wykonawca będzie odpowiedzialny do przywrócenia do wznowienia

punktu geodezyjnego na własny koszt.

Opracował: Zatwierdził:

Tomasz Tymiński Bartosz Podolak

Wójt Gminy Rzekuń

Rzekuń, dnia  24 czerwca 2019 r.
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MINA RZEKUŃ                                                              Rzekuń, dnia 24.06.2019 r.

ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  zamierzenie  budowlane,  które  jest  przedmiotem

niniejszego  programu  funkcjonalno-użytkowego  jest  zgodne  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

                                                                                                                                       

                                                                     

                                                                        Wójt Gminy Rzekuń

        Bartosz Podolak

11



GMINA RZEKUŃ                                                                Rzekuń, dnia 24.06.2019 r.

ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  Gmina  Rzekuń  jest  właścicielem  gruntów  o  numerze

ewidencyjnym 339/6, na których będzie realizowane zamierzenie budowlane, które

jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego.

                                                   

 
   Wójt Gminy Rzekuń

   Bartosz Podolak
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