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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY


Nazwa przedmiotu zamówienia:  Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektu i buduj

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):  
71320000-7Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45233100-0Roboty w zakresie budowy autostrad,dróg
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opis ogólny
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót związanych z umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku na długości około 600 mb (w km od 1+100 do 1+700 według planu sytuacyjnego – załącznik nr 1).
W ramach zadania należy wykonać co najmniej:
	inwentaryzację stanu istniejącego,
	aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz 
z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi – jeżeli zajdzie taka konieczność, 
	badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego (odwierty należy wykonać w odległości nie większej niż 50 [m] od poprzedniego miejsca, w sytuacjach zmiany właściwości gruntów odwierty wykonać w odległości nie większej niż 25 metrów,
	opracować projekt budowlano-wykonawczy,
	projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem,
	wykonać roboty budowlane polegające na umocnieniu skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i uzyskanego pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
	wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi oraz złożyć do ośrodka ODGiK.




1.1 Stan istniejący
Ulica Rudzka jest drogą wojewódzka, jednojezdniową o kategoria ruchu KR5 
i szer. 7 m wraz z poboczami o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,0 m. Wody opadowe z jezdni skierowane są do rowów zlokalizowanych po obu stronach jezdni o kształcie trapezowym. Są to rowy chłonne, miejscowo umocnione płytami ażurowymi betonowymi typu „krata”. 

1.2.    Orientacyjne wytyczne do projektowania:
- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
- projektowany zakres nie może wychodzić poza granice pasa drogowego dróg publicznych.

1.3.    Rodzaje robót występujących w części zamówienia 
1.3.1. W zakresie robót drogowych
Strona lewa rowu wzdłuż ul. Rudzkiej jadąc w kierunku od centrum do granic miasta:
- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe (demontaż istniejących elementów betonowych i kamiennych skarp i przeciwskarp, demontaż barier energochłonnych),
	- wykonanie robót zasadniczych związanych z wykonaniem umocnienia skarp 
i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej, w tym montaż korytek ściekowych, typu  „trójkątnego” i korytek skarpowych od strony jezdni celem odprowadzenia wód opadowych z jezdni do rowu oraz głębokich koryt odwadniających i korytek skarpowych wzdłuż pól uprawnych celem odprowadzenia wód powierzchniowych, bądź zastosowaniem innego zabezpieczenia. Ponadto wykonanie robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych od strony przeciwskarpy (uwzględniając napływ wody gruntowej).

- wykonanie montażu barier energochłonnych,
- oczyszczenie rowów
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie tymczasowe.
Strona prawa rowu wzdłuż ul. Rudzkiej jadąc w kierunku od centrum do granic miasta:
- roboty przygotowawcze (demontaż barier energochłonnych),
- wykonanie robót zasadniczych związanych z wykonaniem ułożenia korytek ściekowych, typu „trójkątnego” i korytek skarpowych od strony jezdni celem odprowadzenia wód opadowych z jezdni do rowu,
- wykonanie montażu barier energochłonnych,
- roboty wykończeniowe,
- oczyszczenie rowów
- oznakowanie tymczasowe.

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:
Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.
Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej wg wymagań obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU i zawierającej między innymi projekt umocnienia i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.
Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i cyfrowej na nośniku CD w formacie DGN(DWG) i PDF. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego 
i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami 
i wytycznymi w tym zakresie.    
	Przygotowania dokumentacji w celu  zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych 
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót
Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego: 
-	zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
-	skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę,
-	zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność 
- zawiadomienia innych organów, jeżeli zajdzie taka konieczność.
	Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
	Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian    w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. 
	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej ( również w formie cyfrowej 
w formacje PDF i DGN(DWG).
	Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej.


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.

3.        Ustalenie wyceny robot.
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. nr 89 poz. 414 z 1996 r.) z późn. zmianami, 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

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 załączonego podkładu mapowego, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączony podkład mapowy ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

4.        Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
4.1.     Wymagania techniczne
4.1.1.  Przygotowanie terenu budowy
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.   
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami.

4.1.2.  Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić należy 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. 
        
4.1.3. Roboty zasadnicze umocnienia i uchwycenia wód gruntowych 
i powierzchniowych z terenów przyległych do przeciwskarp
W projekcie należy ująć roboty związane z umocnieniem skarp 
i przeciwskarp, wykonanie odprowadzenia wód z jezdni za pomocą korytek ściekowych i skarpowych do rowu oraz odprowadzenie wód powierzchniowych  z terenów przyległych za pomocą głębokich koryt odwadniających i korytek skarpowych wzdłuż pól uprawnych, bądź zastosowanie innego zabezpieczenia . Ponadto należy ująć wykonanie robót związanych z uchwyceniem wód gruntowych od strony przeciwskarpy (uwzględniając miejscowy napływ wody gruntowej) oraz oczyszczenie rowów i montaż barier energochłonnych.

4.1.4.  Wykończenie
Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy 
z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw 
( wraz z nawiezieniem i podlewaniem). 

4.2.     Wymagania materiałowe
Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.3.     Wymagania funkcjonalne
Przedmiotowe roboty mają za zadanie umocnienie skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej.

4.4.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

4.4.1.  Część techniczna
Wykonawca przedkłada 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.

4.4.2.  Część ekonomiczna
Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 
  
5.        Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wykonanie przedmiotowego umocnienia, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:


5.1.     Projekty budowlano – wykonawcze 
Powinny zawierać:
- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania prac, wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,
- projekt zagospodarowania terenu, 
- analizę i rozwiązanie problemów przedmiotowego umocnienia skarp 
i przeciwskarp,
- analizę i rozwiązanie problemów części odwodnienia,
- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
z przedmiarem,
- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

5.2.    Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku i zatwierdzony przez Wydział Dróg UM Rybnik.
  
5.4.   Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska pozwolenie na budowę /zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania.





5.5.     Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

5.5.1.    Wymagane terminy
Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień 
i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin maksymalny na realizację niniejszego zadania tj. 180 dni od daty zawarcia umowy – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.  

5.5.2. 	  Raportowanie
           Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów 
z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót.
	
5.5.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 
-  projekty budowlano – wykonawcze	 				3 egz.
-  pozostałe opracowania projektowe					3 egz.
W/w wymienione dotyczy 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.
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym CD (formaty DGN lub DWG i PDF).
Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 3 egz dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym CD (format PDF)

5.5.4.    Ustalenia wyjściowe 
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

5.5.5.    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. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami: 
Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace:
– pierwsza płatność w wysokości do 5% wartości całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami itp.,
– płatność końcowa 95 % – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu zadania.

5.5.6.    Inne ustalenia
	- specyfikacje techniczne, konstrukcja i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego
	- grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów  przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Rybnickich Służbach Komunalnych, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji.
	
6.    Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

6.1.       Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.
6.2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.
6.3.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
6.4.        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
6.5.        Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.
6.6      Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 
6.7        Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym.
6.8    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem. 
6.9    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

7.         Wytyczne i Instrukcje

7.1.      Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 z późn. Zmianami.
			



			


