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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia  
 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do wykonania projektu naprawy 
nawierzchni, uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji/ zaświadczeń oraz na ich podstawie wykonanie naprawy 
nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno - 
użytkowego.  

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych w zakresie 
naprawy nawierzchni  i stanowi podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Wykonanie projektu (Projekt poprawy nawierzchni, Specyfikacje) w oparciu o Program Funkcjonalno – 
Użytkowy. 

b) Uzyskanie wszelkich uzgodnień  i decyzji niezbędnych do realizacji zamówienia.  
c) Wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją 

projektową: 
 wdrożenie zastępczej organizacji ruchu 
 Wykonanie naprawy nawierzchni, 
 Wykonanie innych robót wynikających z dokumentacji projektowej; 

 
1.3. Inwestor 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

reprezentowana przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36  
50-059 Wrocław 
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1.4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót 
budowlanych. 

 
źródło: Google Earth 

 
Stan istniejący  
 
Ulicy B. Krzywoustego na odcinku ok. 400 m wykonana jest z kamiennej kostki brukowej. Wbudowana kostka nie 
jest materiałem nowym. Została odzyskana w czasie prac rozbiórkowych na wrocławskich ulicach i wbudowana 
na nowo na ul. Krzywoustego w 2012r. 
Ponieważ podbudowa została wykonana z betonu cementowe w nawierzchni wykonano szczeliny skurczowe w 
odstępach co około 5 m. Szczeliny te są widoczne na warstwie ścieralnej z kostki w postaci równych spoin 
zalanych asfaltową masą zalewową. 
Na nawierzchni z kostki występują uszkodzenia w postaci kolein. Na początku i na końcu ulicy wykonano 
zwężenia ( szykany) o długości około 20 m, kumulujące cały ruch na jednym pasie ruchu. W miejscach tych 
koleiny są najgłębsze. 
W rejonie powstania największych deformacji występują wykruszenia zaprawy cementowej, wypełniającej spoiny 
pomiędzy kostkami. Sporadycznie występują pęknięcia pojedynczych kostek brukowych. 
Nawierzchnia została wykonana z następujących warstw: 
- warstwa ścieralna - kostka kamienna    18x20 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa      3 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20   22 cm 
- warstwa odsączająca - piasek      15 cm 
- stabilizacja technologiczna - kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5 MPa) 15 cm 
- podłoże gruntowe G3  
  
Przykładowy przekrój poprzeczny 
 

:  
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Zakres Projektowy 
 

 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu naprawy nawierzchni, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, 
decyzji a także realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu naprawy zapadniętej i skoleinowanej 
nawierzchni o powierzchni ok. 400 m2 w okolicach zwężeń ( szykan). 
Wstępne założenia projektowe: 

 
1. Usunięcie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej ok. 400 m2 
2. Usunięcie podsypki piaskowej do poziomu podbudowy betonowej; 
3. Oczyszczenie powierzchni betonowej; 
4. Nałożenie warstwy sczepnej o następujących danych technicznych 

 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, [Mpa] 45 ≥ 45,0 
Przyczepność do podłoża betonowego, [mPa] ≥2,0 (zerwanie w podłożu) 
Zwartość jonów chlorkowych [%] < 0,05 
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy [wg PN-PE 480-14] pasywny 
 
5. Ułożenie warstwy zaprawy o poniższych danych technicznych pod kostkę brukową; 
 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 dniu / 7 dniach / 28 dniach 25 / 50 / 65 / >65 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach   4,0 / 6,0 / 9,0 / >9,0 
Uziarnienie [mm] 0,06-4 
Zużycie [kg/l] 2,0 
Czas zachowania właściwości roboczych [min.] w temp.  otoczenia: 7°C / 20°C / 25°C 60 / 45 / 30 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą  
wytrzymałości na ściskanie i zginanie 

200 cykli 

Skurcz po okresie twardnienia 90 dni wg PN-EN 12617-4 [mm/m] ≤ 1,0 
Pęcznienie po okresie twardnienia 90 dni wg PN-EN 12617-4 [mm/m] < 0,2 
Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250 W 12 
Absorpcja kapilarna [kg·m -2·h -0,5] < 0,5 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull-off"[MPa] ≥ 2,0 
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05 
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Reakcja na ogień klasa A1 
 
 
6. Ułożenie kostki brukowej w świeżej zaprawie;  
7. Wypełnienie fugi spoiną mineralną 

a) nałożenie warstwy sczepnej zgodnie z pkt 4 na boku kostki brukowej w spoinach; 
b) wypełnienie spoin masą mineralną o poniższych danych technicznych 

 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 dniu / 7 dniach / 28 dniach 26 / 45 / 62 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach   5,0 / 7,0 / 9,0 
Uziarnienie [mm] 0,06-1 
Zużycie [kg/l] 1,85 
Czas zachowania właściwości roboczych [min.] w temp.  otoczenia: 7°C / 20°C / 25°C 30 / 20 / 12 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą  
wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli 

Skurcz po okresie twardnienia 90 dni wg PN-EN 12617-4 [mm/m] < 0,9 
Pęcznienie po okresie twardnienia 90 dni wg PN-EN 12617-4 [mm/m] < 0,2 
Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250 W 12 
Absorpcja kapilarna [kg·m -2·h -0,5] < 0,5 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull-off"[MPa] ≥ 2,0 
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05 
Reakcja na ogień klasa A1 
 
Dokumentacja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne organy oraz zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 
 
 
1.4.1. Zakres prac objętych zamówieniem podstawowym: 
 
1. Dokumentacja projektowa: 

1. Opracowanie projektu naprawy nawierzchni  
2. Opracowanie projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 

 
2. Inne opracowania 

1. Inwentaryzacja majątku drogowego w zakresie zdjęć fotograficznych istniejącej nawierzchni do 
przełożenia i zestawienia ilościowego rozbieranych i wbudowanych materiałów 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
3. Pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych 

 
3. Nadzór autorski 

 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 
1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego. 
Planowany termin pełnienia nadzoru to 2020r. 

 
4. Roboty budowlane  

 
1. Usunięcie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; 
2. Usunięcie podsypki piaskowej do poziomu podbudowy betonowej; 
3. Oczyszczenie powierzchni betonowej; 
4. Nałożenie warstwy sczepnej; 
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5. Ułożenie warstwy zaprawy pod kostkę brukową; 
6. Ułożenie kostki brukowej w świeżej zaprawie; Sprawowanie nadzoru geodezyjnego 
7. Wypełnienie fugi spoiną mineralną 

- nałożenie warstwy sczepnej na boku kostki brukowej w spoinach; 
- wypełnienie spoin masą mineralną  

 
1.4.2. Zamówienia podobne 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawyPzp,  
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę 
na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu 
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.  
 

 
Zakres Zamówienia Podobnego 

 
1. Dokumentacja projektowa: 

1. Opracowanie projektu naprawy nawierzchni  
2. Opracowanie projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 
 

2. Inne opracowania 
1. Inwentaryzacja majątku drogowego w zakresie zdjęć fotograficznych istniejącej nawierzchni do 

przełożenia i zestawienia ilościowego rozbieranych i wbudowanych materiałów 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
3. Pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych 
 
 

3. Nadzór autorski 
 
4. Roboty budowlane 

1. Usunięcie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; 
2. Usunięcie podsypki piaskowej do poziomu podbudowy betonowej; 
3. Oczyszczenie powierzchni betonowej; 
4. Nałożenie warstwy sczepnej; 
5. Ułożenie warstwy zaprawy pod kostkę brukową; 
6. Ułożenie kostki brukowej w świeżej zaprawie; Sprawowanie nadzoru geodezyjnego 
7. Wypełnienie fugi spoiną mineralną 
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- nałożenie warstwy sczepnej na boku kostki brukowej w spoinach; 
- wypełnienie spoin masą mineralną  
 

 
 

1.4.3. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa powinna: 

 
1. Być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm oraz niniejszego 
PFU, 

2. Zawierać opracowania dla następujących branż: 
a. drogowa 
b. organizacji ruchu zastępczego, 

3. Składać się z: 
 projekt budowlano-wykonawczy  
 wszystkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, 

ewentualnych stosownych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzgodnień międzybranżowych 
zapewniających skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych; 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , w zakresie wszystkich robót  
i branż, sporządzonych  w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne (OST);  

 programu zapewnienia jakości; 
 

Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 
w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zagospodarowania terenu, 
obiektów i urządzeń budowlanych. 
 
.  
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
1.5.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. wykonania uzupełniających badań (w miarę potrzeb) w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną 
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw  
i rozporządzeń, norm oraz niniejszego PFU, 

3. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga: 
5. uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń dla dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
6. opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie 

elementy realizowanych robót oraz harmonogramu robót i harmonogramu płatności, 
7. opracowania, o ile będzie wymagane, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu przez 
Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8. prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST) i/lub prowadzenia dziennika budowy, 

9. utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów  
i pieszych od daty przejęcia terenu budowy, 
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10. sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego, 

11. przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania dokumentacji powykonawczej,  
12. sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
13. Wykonawca w okresie realizacji Zamówienia zapewni dostęp do wszystkich posesji zlokalizowanych na 

terenie inwestycji, 
14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia koordynacji inwestycji w trakcie prowadzenia 

robótz wszystkimi innymi podmiotami realizującymi inne zamierzenia inwestycyjne w obszarze jej 
oddziaływania, 

15. Wykonawca wprowadzi organizację ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym Projektem ORZ.   
16. Uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień w Dolnośląskim Urzędzie Ochrony Zabytków i u Miejskiego 

Konserwatora zanytków 
17. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia  

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  art.  22  §  1  ustawy  z  dnia  26.06.1974  Kodeksu 
pracy (Dz.  U. 2016 poz  1666) przez  wykonawcę lub jego  podwykonawców, osobę lub  osoby wykonujące 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym   
 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;   
 dostarczanie dokumentacji do urzędów  
 opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta  
 wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy  
 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie  
 wykonywanie  innych  czynności  pomocniczych  w  tym  związanych  ze  składaniem  projektu  do  

wysyłki  do  
 klienta  
 wykonywanie robót rozbiórkowych  
 wykonywanie robót brukarskich  
 wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudowy  
 wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni,   
 wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego  

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
 

 
1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
 
1.5.3. Rozliczenie 
 
Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg tabeli 
elementów scalonych ujętych w IDW. 
Szczegóły dotyczące rozliczenia zgodnie ze wzorem umowy. 
 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 
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 Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych, 
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów 
przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane 
z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest 
prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 
obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy 
po stronie Wykonawcy.  
 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.7.1. Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe 
 
Na podstawie obliczeń własnych, określono orientacyjną długość poszczególnych elementów istniejącej drogi 
gruntowej: 

powierzchnia do naprawy 400 m2 
      

 
ILOŚCI ELEMENTÓW SĄ MINIMALNE I MOGĄ ULEC ZWIĘKSZENIU W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU 
NA PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBÓT. 
 
1.7.2. Wytyczne dotyczące komunikacji zbiorowej 
 
Utrzymanie lub zamknięcie dotychczasowego ruchu komunikacji miejskiej ( autobusów) będzie wynikało z 
zaprojektowanej i uzgodnionej Organizacji Ruchu Zastępczego.    
Zamknięcie ruchu dla komunikacji jest możliwe, ale wymagamy MINIMALIZACJI okresu zamknięcia.  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

 

2.1. Dokumentacja projektowa 
 
2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy 
 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy 
2.1.2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 

 aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych 
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 własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji 

2.1.3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
). 

2.1.4. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 

2.1.5. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

2.1.6. Wykonawca ma obowiązek stosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby inne będą mogły być zastosowane 
w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wzajemnie 
skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierającej 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających 
się na komplet przedmiotu umowy. 

2.1.8. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od 
zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 
zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 

2.1.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzy wykonywanie 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

2.1.10. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, przekrojów wraz 
z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na 
identyfikację materiału lub urządzenia, 

2.1.11. Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji 
projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 

2.1.12. Wykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót do zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do 
odpowiednich i właściwych organów administracyjnych, oraz w przypadku konieczności 
uzyskania/zakupu w imieniu Zamawiającego Dziennika Budowy. 

2.1.13. Wykonawca będzie zobowiązany, po zakończeniu robót budowlanych związanych z realizacją 
przedmiotowego zadania, zgłoszenia w PINB zakończenia robót.  

2.1.14. Wykonawca będzie zobowiązany do opiniowania i uzgadniania na wniosek Zamawiającego projektów 
innych podmiotów w zakresie powiązania z projektowanym układem drogowym i branż. 

2.1.15. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Osoby te muszą 
posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2.1.16. Wykonawca udostępnieni Program Funkcjonalno – Użytkowy i inne dokumenty osobom, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, 
a także zapewni udział tych osób, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach 
Rady Technicznej. 

2.1.17. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością B-3  
10 dni przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie 
robót  

2.1.18. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od otrzymania zaświadczenia, że decyzja 
administracyjna zezwalająca na prowadzenie robót stała się ostateczna 

2.1.19. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej na nośniku (CD-R, DVD+/-R lub pen-drive) w 3 egzemplarzach, wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami o których mowa w pkt 2.1.28. Na stronach tytułowych 
poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numerację danego egzemplarza. Każdy komplet 
dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis 
zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i z góry. Wersja elektroniczna 
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projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, 
rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, podpisami projektantów itp. Dodatkowo należy udostępnić 
format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG i opisową – format DOCX i/lub 
XLSX) umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych 
pomiarów przez Zamawiającego. 

2.1.20. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji: 
 pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 

lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane 
wchodzące w skład projektu powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

 Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 

 W celu udostępnienia przez Zamawiającego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie 
Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego Wrocławia należy również przekazać 1 egzemplarz 
elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatów: GIS – SHAPE 
(preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny być przekazane w układzie 
współrzędnych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6). 

2.1.21. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o: 

 przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 kompletności dokumentacji, 
 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

i normami, 
 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 

2.1.22. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) powinny być opracowane na podstawie 
uzgodnionej Dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. Zakres i sposób jej opracowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
warunków wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.), 

2.1.23. Każdy rysunek techniczny wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez projektanta  
i sprawdzającego, każde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWiOR, przedmiary, kosztorysy 
inwestorskie mają być podpisane przez osobę sporządzającą. 

2.1.24. Organizacja ruchu zastępczego powinna: 
a) Spełniać wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

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

b) Spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz.U. z 2003  Nr 177 poz. 1729. ze zm.), 



Program funkcjonalno – użytkowy dla naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu” 
 

 

 
Strona 12 z 14 

c)  Spełniać wymogi Specyfikacji technicznej na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego  
i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d) Zawierać materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót oraz zmiany organizacji 
ruchu zastępczego z podziałem na etapy (trasy objazdowe). 

 
2.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosuje się do poniższych wytycznych: 
1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 

odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy.  
2. Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości w ciągu 7 dni od 

rozpoczęcia robót budowlanych 
4. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały 

w trakcie prowadzenia robót 
5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, 

w tym odpadów niebezpiecznych. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów opisanych w pkt 1.8.7) oraz z robót ziemnych, które 
Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

 
 
2.3 . Odbiór robót 
 

 Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru. dokumentacja 
powykonawcza winia być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w czterech kompletach 
(oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia 
w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. 
Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych 
w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego 
dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być 
podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis 
treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania 
z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik 
budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami 
prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej 
decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 
Powyższe działki na realizację inwestycji zostaną przekazane Wykonawcy. 
 

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

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2016 poz. 290) 
 
[2] 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  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
 
[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 
1729) 
 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 
 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami). 
 
[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 20012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) 
 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 
 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 
 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 
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[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, Dz. U. 2016 poz. 
831, 996, 1020) 
 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 
 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je 
w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 
Do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający załącza: 
 Tabela elementów rozliczeniowych 
 
Tabela nr 1 Spis załączników 
 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wzór okładki dokumentacji projektowej 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, 
należącym do innych gestorów sieci 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 

1. Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.12.2010r. w sprawie 
określania zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9ton   

2. Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2014r. w sprawie 
organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej  18 ton   

 


