Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy 22/2020

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze
Adres obiektu budowlanego:
- teren SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71
- jednostka ewidencyjna 026101_1 Gmina m. Jelenia Góra, obręb ewidencyjny 0004 –
Cieplice IV, AM-2, działka nr 27/11.
Kody CPV – grupy, klasy, kategorie i nazwy robót i usług:
71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA
w Jeleniej Górze
Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy:
Robert Figura – Starszy Specjalista ds. inwestycji i remontów
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy ma na celu umożliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi z bramą wjazdową.
Przedmiotem zamówienia jest:
1)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.
2)
Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę drogi.
3)
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
4)
Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej i wyjazdu z działki nr 27/11, AM-2,
obręb 0004, Cieplice IV.
5)
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, w niżej wymienionym
zakresie:
- usunięcie 6 drzew;
- demontaż części istniejącego ogrodzenia;
- usunięcie ziemi i wykorytowanie pod podbudowę;
- przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. Cieplickiej;
- wykonanie odwodnienia, posadowienie studzienek odwadniających i włączenie do
istniejącej instalacji odprowadzania wód opadowych;
- posadowienie krawężników na obrzeżach drogi;
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię;
- ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce na powierzchni ok. 316 m2.
- uzupełnienie pobocza humusem i obsianie trawą;
- wybudowanie wiaty śmietnikowej zadaszonej obok drogi o wymiarach 5 x 5 m;
- montaż bramy wjazdowej sterowanej automatycznie o szerokości 6,1 m.
6) Obsługa geodezyjna i przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru.
7) Zgłoszenie do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po wykonaniu zjazdu
do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

1.1.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Zakres robot polegający na wykonaniu budowy drogi wewnętrznej na terenie SP ZOZ
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od placu o nawierzchni z kostki
betonowej przy bud. oznaczonym literą „B” od strony stołówki do ul. Cieplickiej, obejmuje
m.in. wytyczenie jej w terenie, usunięcie ziemi, wykonanie nawierzchni, bramy oraz
zjazdu z drogi publicznej ul. Cieplickiej.
Długość drogi: 79 m.
Szerokość drogi: 4 m.
Szerokość bramy wjazdowej: 6,1 m.
Nawierzchnia drogi: z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia
kamiennego i warstwie piasku.
Oddzielenie od terenów zielonych: krawężnik drogowy na suchym betonie.
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Nie przewiduje się budowy stanowisk postojowych/parkingowych.
Wybudowanie zjazdu z ul. Cieplickiej wymaga obniżenia chodnika przy ulicy, demontażu
ogrodzenia na granicy działki wykonanego z przęseł stalowych opartych na słupach
murowanych z cegieł oraz na murze z bloków kamiennych.
Nie przewiduje się budowy nowych chodników.
Odwodnienie planowanej drogi wewnętrznej: należy zaprojektować i wykonać trzy
studzienki odwadniające z wpustem żeliwnym i odprowadzenie wód opadowych do
istniejącej instalacji na terenie Szpitala.
Oświetlenie: należy zaprojektować i wykonać oświetlenie w oparciu o trzy lampy parkowe.
Zasilanie doprowadzone z istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala.
Przy planowanej drodze wewnętrznej i granicy działki należy wykonać wiatę śmietnikową
ogrodzoną i zadaszoną o wymiarach 5 m x 5 m postawioną na powierzchni z kostki
betonowej.

1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania
w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu
zamówienia zobowiązany jest do:
- dokonania wizji lokalnej w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
- opracowania projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 24 września
2013 r. poz. 1129).
- uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.
Przy wykonywaniu zjazdu z ul. Cieplickiej na planowaną drogę wewnętrzną należy
spełnić następujące warunki:
1. Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735,
z późn. zm.).
2. Przed rozpoczęciem robót należy:
1) Uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze projektu
budowlanego zjazdu wykonanego na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
2) Dokonać czynności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane,
3) Uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Parametry zjazdu powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w §79
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
Zjazd indywidualny powinien mieć:
a) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jednię o szerokości nie mniejszej niż
3,0 m i nie większej niż szerokość jedni na drodze,
b) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym
o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
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d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej
ukształtowania,
e) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie
podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15 %,
f) zapewnione właściwe odwodnienie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
5. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne.
6. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodniku.
7. Należy usunąć wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ul. Cieplickiej,
powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty budowlane
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
2) Prowadzenia dziennika budowy.
3) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
4) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do
miejskiego zasobu geodezyjnego.
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu
o obowiązujące przepisy, 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.

1.3.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zamawiane roboty związane z budową drogi wewnętrznej podyktowane są potrzebami
społecznymi. W związku z epidemią koronawirusa istnieje potrzeba wybudowania
dodatkowego wjazdu do Szpitala w celu umożliwienia izolacji osób przyjeżdżających
i przychodzących z zewnątrz do poradni i innych interesantów od pacjentów
stacjonarnych i pracowników.
Opracowanie projektu oraz 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. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.),
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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.

1.4.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w załączniku nr 1 do
SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko
Wykonawcy.
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Wycena całości robót:
W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić załącznik nr 2 i 3
do SIWZ – formularz ofertowy i cenowy.
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:
- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na
kompletną dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia
Realizacja całości zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie
zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji
podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych.
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający wymaga:
 opracowania
dokumentacji
projektowej
w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia,
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego na czas robót,
 wykonanie robót budowlanych.
 obsługi geodezyjnej inwestycji,
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania.
Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowań projektowych) i wykonania robót budowlanych.

2.1.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych

Droga wewnętrzna po wykonaniu musi zapewnić przydatność strukturalną dla
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowana wielkość ruchu stawia
wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie
i ścieranie.
Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak,
aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności
w dniu podpisania umowy.
Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich
zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania

6

i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem
właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu
powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401).
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
Przewiduje się wycięcie drzew i karczowanie krzaków i poszycia w miejscu przebiegu
planowanej drogi, rozbiórkę części ogrodzenia oraz przebrukowanie chodnika w miejscu
zjazdu z ul. Cieplickiej.
Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem
Nadzoru.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz.401).
Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne
i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.
Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do
stanu sprzed rozpoczęcia robót.

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,
w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej
1) Projekt budowlany
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.
U. poz. z 2013r., poz. 1129).
Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
na płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione
Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami
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i wytycznymi w tym zakresie.
Projekty budowlane powinny być opracowane na:
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę
do opracowania elementów dokumentacji.
Projekt budowlany powinien zawierać:
- Część opisową:
- opis techniczny,
- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych
- Część rysunkową:
- orientację w skali 1:25000,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),
- profil podłużny w skali 1:500/100, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe,
rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne
studzienek ściekowych, rzędne,
- przekroje normalne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w miejscach
charakterystycznych),
- rysunki ewentualnych szczegółów
2) Przedmiar robót
Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.
U. z 2013r., poz. 1129).
Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD w formacie pdf.
3) Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych,
korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.
Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie
CD.
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.
U. z 2013r., poz. 1129).
Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD w formacie pdf.
5) Projekt organizacji ruchu zastępczego
Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z przepisami:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz.
1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem
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(t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 784),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 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 (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 329).
Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).
Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach.

2.3.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wstęp
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych polegających na budowie drogi
wewnętrznej z bramą wjazdową i zjazdem z ul. Cieplickiej.
Wymagania techniczne
 Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego
nawodnienia oraz systemów korzennych drzew przewidzianych do pozostawienia.
Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.
 Roboty drogowe: przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania
szkód w przyległych obiektach.
 Odwodnienie powierzchniowe – planuje się odprowadzenie wód do istniejącej na
terenie Szpitala sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24
lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. W tym celu należy wykonać studzienki odwadniające i włączyć
je do sieci odprowadzenia wód opadowych.
 Zjazd publiczny – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom
możliwość przejścia chodnikiem wzdłuż ul. Cieplickiej.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką
budowlaną.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz
obowiązującymi przepisami.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub
aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa
pracowników i osób postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Materiały
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
realizacji robót.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany przez Inwestora.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem
i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów
potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt niesprawny.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Kontrola jakości robót
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:
 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,
 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność
zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projekcie budowlanym
i specyfikacji technicznej,
 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:
 projekt budowlany,
 plan BIOZ,
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
 protokół przekazania terenu budowy,
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
 protokoły prób i badań,
 protokoły odbiorów robót,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór końcowy
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,
 jakość wykonania i dokładność robót.
Odbiór końcowy robót
Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie:
do dnia 30 listopada 2021 roku.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego
robót”.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
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w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 dzienniki budowy,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST,
 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie
materiały były),
 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości
i wartości ogółem.
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 10
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Ponadto
warunkiem podjęcia czynności odbiorowych przez Zamawiającego jest odbiór techniczny
przez Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wykonania zjazdu.
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również
tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.
Są to między innymi koszty:
 organizacji ruchu na czas robót,
 zabezpieczenia miejsca robót,
 przygotowania terenu i zaplecza,
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług
VAT.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Dokumenty

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Program inwestycji dot. budowy drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze został pozytywnie zaopiniowany przez organ
założycielski – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Oświadczenie

Zamawiającego
stwierdzające
jego
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

prawo

do

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki o numerze 27/11, obręb 0004,
Cieplice IV, stanowiącej siedzibę SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Jeleniej Górze.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie

zamierzenia budowlanego
Ustawy i rozporządzenia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn.
zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25,
poz. 133).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 329).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,
oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.
U. 2015 poz. 1146).
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163
poz. 981).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim
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powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim
powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.
Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.
1232).
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012
poz. 1137).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 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
(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).
16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014
poz. 915).
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn.
zm.).
18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.
520 z późn. zm.).
19. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2015 r. poz. 782 z późn. zm.).
20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
22. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92,
poz.881z późn. zm.).
24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).
26. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213,
poz. 1397).
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041).
28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935 z późn. zm.).
29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
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4.

Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące
załączniki do programu funkcjonalno - użytkowego

1) Plan zagospodarowania terenu.
Uwagi dodatkowe.
1. Planowana droga jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora
Zabytków.
2. Zamawiający uzyskał od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry decyzję zezwalającą na
lokalizację zjazdu z działki drogowej nr 31 (AM-2 obręb 0004 Cieplice IV) stanowiącą
drogę powiatową nr 2655D ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze na działkę nr 27/11
(AM-2 obręb 0004 Cieplice IV)
3. Na odcinku planowanej budowy drogi, objętym PFU, występują drzewa i krzewy.
Zamawiający złożył wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Jeleniej Górze
stosowny wniosek o ich usunięcie.
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Załącznik nr 1 do PFU

