Zal4cznik nr 8 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO _ UZYTKOWY

Nazwa zam6wienia:

,,Zaprojektowanie i wykonanie odl4czenia istniej4cego rowu od zbiornika retencyjnego
przy ul. K. Ciolkowskiego w Bia$mstoku"

Adres obiektu budowlanego:
- ul. K. Ciolkowskiego

Nazwy i kody CPV:

71.32.00.00-7 - Uslugi inZynieryjne w zakresie projektowania
45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
45.23.21

.30-2 - Roboty budowlane w zakresie ruroci4g6w do odprowadzania wody burzowej

Nazwa i adres Zamawiajqcego:
Miasto Bialystok

ul. Slonimska I
15-950 Bialystok

(
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Niniejszy program ma na celu umo2liwienie dokonania wyboru na.ikorzystniejszei

na zaproiektowanie
Drzy ul.

K.

i

of'erty

wykonanie odl4czenia istnieiacego rowu od zbiornika retencyinego

Ciolkou'skieqo

w

Biah'mstoku. Pro gram okreSla wszystkie wymagania dotyczqce

wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji rob6t budor,r'lanych

w

systemie ,,zaprojektuj-

wybudui".
Program funkcjonalno- uzl.tkowy, jako dokument zamawiaj4cego stanowi podstawg do:
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zam6wieri publicznych;

-

przygotowania oferty wykonawcy, szczeg6lnie

w

zakresie wykonania prac projektowych

i

rob6t

budowlanych;
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Przedmiot zam6wienia

W ramach zadania naleiry:
- wykona6 wymagane pomiary, badania, inwentaryzacjg stanu istniej4cego, konieczne do opracowania
rozwiqzari projektowych,

-

uzyska6 mapg zasadniczA terenu inwestycji

lub opracowai mapg do cel6w

projektowych

(w zale2no6ci od wymagan przepis6w prawa).

-

sporzqdzit

w

niezbgdnym zakresie materialy, umo2liwiaj4ce zlolenie skutecznego zgloszenia

lub wniosku o pozwolenie na budow?,

-

sporzqdzi(, operat wodnoprawny

i

uzyskai decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, wymagane

do realizacji zadania,

- sporz4dzii niezbgdn4 do realizacji

zadania. (co do zakresu

i

treSci) dokumentacjg projektow4,

obejmuj4c4 w szczeg6lno6ci projekt zgloszeniowy tub budowlany wraz z projektami wykonawczymi
i branzowymi i SST,

- uzyska6 uzgodnienie przyjgtych rozwi4zan

u

Zamawial4cego

i w Departamencie Gospodarki

Komunalnej,

-

wykonad roboty budowlane i montaZowe oraz uporz4dkowa6 teren.

- sporzqdzii dokumentacjg powykonawcz4

z

inwentaryzacj4 geodezyjn4 wykonanych

oraz przebudowanych element6w i przekazat j4 Zamawiaj4cemu.

Zamavial4cy oczekuje skoordynowania
przedmiotu zam6wienia.

i

r6wnoleglej rcalizacji czgSci formalnej oraz projektowej

1.2. Charakterystyczne parametry okreSlaj4ce wielko5d obiektu

i zakres opraco\,yania

dokumentacji

Przedmiotem opracowania

jest

zaprojektowanie

i

wykonanie odl4czenia istniej4cego rowu

od zbiomika retencyjnego przy ul. K. Ciolkowskiego w Bialymstoku, w zakresie:
I

)

2)

Likwidacji istniej4cego rowu (na odcinku ok.
Przebudowa czg6ci zbiomika,

oraz profilowaniu dna

i

8 mb, od istniejqcego rowu do zbiomika),

w obszarze likwidowanego rowu, polegaj4ca na przebudowie

skarp,

z

umocnieniem skarp plytami betonowymi zrZurowymi i

uszczelnieniem skarp matami bentonitowymi,

3) Wykonanie rowu, na odcinku od istniej4cego rowu do wlotu do istniejqcej

kanalizacji

deszczowej (ok. 25 mb), z umocnieniem dna narzutem kamiennym i oblozeniem skarp daminq.

4)

Wykonanie wlotu rowu do istniej4cej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. K. Ciolkowskiego, poprzez poziomy osadnik piasku (parametry jak dla KPED
01.14), z okratowaniem wlotu.

5) Rozbi6rka i

montzrZ istniej4cego ogrodzenia panelowego

z

istniejqcych element6w. w

niezbgdnym zakresie, na dlugoSci ok. l0 m,

6)

Montaz zastawek w istniej4cych wlotach w6d ze zbiomika do kanal6w deszczowych, w celu
okresowego spigtrzenia w6d w zbiomiku,

7)

Wykonanie drenu t z rur Srednicy ok. 160 mm, ulo2onego w kruszywie filtracyjnym, o l4cznej
dlugoSci ok. 12 mb, z wl4czeniem do istniej4cej studni kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowe prace nale2y wykona6 zgodnie

z

warunkami technicznymi wydanymi przez

Departament Gospodarki Komunalnej UM w Bialymstoku zalqcznik nr I do PFU.

Ponadto

w

zalqczniku nr 2 do niniejszego PFU mapa sltuacyjna prezentujqca planowany zakres

inwestycji.

wielkoici maj4 jedynie charakter orientacyjny.
dokonania wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania

Wskazane powyzej przewidywane
Zamawiaj4cy informuje

o

mo2liwo6ci

sig z miejscem realizacji rob6t oraz ich wyceny. Ostateczne szczeg6lowe dlugoSci oraz powierzchnie
poszczeg6lnych rob6t okreSli projekt wykonawczy.

1.3.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam6wienia

Stan istniej4cy
Teren przewidziany pod budowg jest terenem naleZ4cym do Wojew6dztwa Podlaskiego oraz Gminy

Bialystok.

1.4. Ogrilne wla6ciwo5ci funkcjonalno

W zakresie

dokumentacj

i

-

projektowej nalezy przewidziei przebudowg czgSci zbiomika w obszarze

likwidowanego rouu, profilowanie dna

wykonanie wl4czenia rowu

w

pasie drogowym ul.

u2ytkowe

do

i

skarp rowu. wykonanie rowu na odcinku ok. 25 mb.

istniejqcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

K. Ciolkowskiego. wykonanie

drenaZu

o dlugoSci ok. 12 mb, wykonanie

zastawek w istniej4cych wlotach ze zbiomikach oraz inne prace, kt6re b9d4 wynikad z opracowanej
przez Wykonawcq szczeg6lowej dokumentacji projektowej.

Wykonawca na etapie sporz4dzania dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajqcym rozwi4zania
koncepcyjne stanowi4ce podstawg do dalszych prac projektowych.
2. Opis wymagari Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zam6wienia
Zadanie dzieli sig na 2 etapy:

Etap I

-

opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg/zgloszenia,

Etap II - wykonanie rob6t budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z peln4 obsluga geodezyjn4 i inwentaryzacjq
powykonawczq.

Wykonawca sporz4dzi projekty budowlano-wykonawcze

w

zakresie niezbgdnym do uzyskania

pozwolenia na budowg/zgloszenia. Dokumentacja projektowa winna

byi

opracowana

z

nalezylq

z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiqzuj4cymi przepisami, Rozporz4dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
starannoSci4, zgodnie

marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publiczne

i

ich

usytuowanie (Dz. U. 2 201 6 r., poz. 124 j.t.) i polskimi normami.

Wykonawca bgdzie zobowipany

do przejgcia

dzialalnoSci w zakresie:
- organizacj i rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interes6w os6b trzecich,
- ochrony Srodowiska,

odpowiedzialnodci

od

nastgpstw

i za wyniki

- warunk6w bezpieczellstwa pracy,

- warunk6w bezpieczeristwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostgpem os6b trzecich,
- zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwiqzanych z budow4.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musz4 by6 oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bgdzie posiadal dokumenty potwierdzaj4ce, ze zostaly

one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i

posiadaj4

wymagane parametry. Zamawiajqcy przewiduje bie24c4 kontrolg wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiaj4cego poddane bEdq w szczeg6lnoSci:

o

rozwigzania projektowe zawarte

w

i

i

specyfikacja techniczna wykonania

dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze

odbioru rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodno6ci

z programem funkcjonalno u2ytkowym oraz warunkami umowy.

.

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokument6w potwierdzai4cych ich
dopuszczenie

do obrotu oraz zgodnoSci parametr6w z danymi zawarlymi w

projekcie

wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

. spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie

zgodnoSci wykonania

z projektem wykonawczym i specyfikacj4 techniczn4.

Dla potrzeb zapewnienia wsp6lpracy z Wykonawc4

i

prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t

budowlanych oraz dokon),wania odbior6w Zamawiaj4cy przewiduje ustanowienie Inspektor6w
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikaj4cym z ustawy Prawo budowlane i postanowief umowy.
Zamawiaj4cy ustala nastgpuj4ce rodzaje odbior6w:

.
o
o
o
.

odbi6r dokumentacji,
odbi6r rob6t zanikai4cych i ulegajqcych zakryciu,
odbi6r czQiciowy,
odbi6r koricowy,
odbi6r gwarancyjny

Zamawiaj4cy ustanawia

i

i

pogwarancyjny.

dla Wykonawcy wynagrodzenie 2 etapowe, w zwi4zku z

odbiorem

rozliczaniem rob6t, Zamawiaj4cy ustala nastgpuj4ce elementy rozliczeniowe po odbiorze, kt6rych

bgdq dokony'rvane kolejne platnodci tj.:

I etap

II

-

etap

dokumentacja projektowa z uzyskanymi pozwoleniami na budowg/zgloszeniami,

-

wykonanie rob6t budowlanych

-

na podstawie rczliczenia kosztorysowego w okresach

miesigcznych.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaZe zamawiaj4cemu dokumentacjg budowy
oraz dokumentacj g powykonawczq.

2.1. Og6lne warunki wykonania i odbioru robrit

2.1.1. lY odniesieniu do przS:golowania terenu (robdt)
Wszelkie roboty przygotowawcze, tfnczasowe, budowlane. montazowe itp., bEd4 wykonane wedlug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzon ej ptzez Zamawiaj4cego.

2.1.2. lI/ odniesieniu do architeklury
Ze wzglEdr na specyfikg zam6wienia nie zglasza sig wymagan

w-

odniesieniu do architektury

2.1.3. ll/ odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie rob6t bEdzie realizowane zgodnie

z

wymaganiem Polskich Norm

szczeg6lowych zasad okreSlonych w projekcie budowlanym. zaakceptowanym

i

i

spelnieniem

uzgodnionym przez

Zamawiaj4cego przed zlo2eniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenia.

2.1.4. lI/ odniesieniu do uZylych materiakiw budowlonych
Wszystkie materialy, zastosowane

w

robotach powinny

byi nowe i o

najlepszej jakodci. Ponadto

powinny posiadai aktualne aprobaty, atesty. deklaracje zgodnoSci i certyfikaty.

2.1.5. W odniesieniu do wykoiczenia obie*tu
Prace wykoriczeniowe bgd4 realizowane zgodnie z Szczeg6lowq Specyfikacj4 Techniczn4.

2.1-6. ll/ odniesieniu do zagospodarowania lerenu

Po wykonaniu rob6t teren przylegaj4cy do inwestycji nale2y uporz4dkowa6 w taki spos6b, aby
w maksymalnym stopniu przywr6 cit stan z przed rozpoczgcia rob6t budowlanych.

2.1.7.

ll

odniesieniu do wymagafi eksploatacyjnych

Zarnawiaj4cy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane na wysokim poziomie jakoSciowym.

2.1.8. Pozostale, istotne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe. budowlane, monta2owe itp., bgd4 urykonane wedlug

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawca

i

zatwierdzo nej przez Zamawiajqcego.

na podstawie niniejszych wymagari oraz ewentualnych zmian i uzupelnieri, kt6re zostan4 uzgodnione

z Zamawiaj4cy m.

II, CZF,SC INFORMACYJNA

l. Informacje og6lne
1.1. Oiwitdczenie zamawiajqcego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania nieruchomoiciq
na cele budowlane

Zamawiaj4cy oSwiadcza,

2e

Zamawiaj4cy dysponuje terenem niezbgdnym

do

tealizacji

przedmiotowego zadania.

1.2. Przepisy prawne normy zwiqzane

z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowi4zany wykonad przedmiot zam6wienia spelniaj4c wymagania aktualnie
obowi4zuj4cej ustawy Prawo budowlane (D2.U.2019.1186 ze zm.) i innych ustaw oraz roz'porz,4dzef,.
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant skierowany

do realizacji

do projektowania wydane

zam6wienia powinien posiadai uprawnienia budowlane

na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w albo uprawnienia

do sprawowania samodzielnych fi.mkcj i na podstawie odrgbnych przepis6w prawa, w specjalnoSciach:

inzynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i

urz1dzeh cieplnych, wentylacyjnych'

gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

2. Inne informacje
2.

l.

i dokumenty niezbgdne do wykonania zamriwienia

Do k ume nlacja tec hniczna

Przedmiot zam6wienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji proj ektowej, wykonanej
zgodnie z przepisami prawa, a

(D2.U.2019.1186 ze zm.)

w

szczeg6lno6ci: Ustawy

z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

z rozporz4dzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony Srodowiska (D2.U.2018.799 ze zm.) wraz

z

tayskaniem niezbgdnych uzgodnieri

i pozwoleii wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

.

sporzqdzenie mapy sytuacyjno-wysokoiciowej do cel6w projektowych poSwiadczonej przez
wlaSciwy organ, w skali 1 :500,

.
c
.

uzyskanie stosownych warunk6w technicznych i decyzji niezbgdnych do projektowania,
opracowanie planu zagospodarowania lerenu,

opracowanie Projektu Budowlanego w spos6b zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7lipca
1994 r. Prawo budowlane (D2.U.2019.1 186 ze zm.)

o

opracowanie material6w

o

wydanie niezbgdnych uzgodnieri, zezwolei, opinii

administracyjnych, kt6rych obowi4zek uzyskania wynika z ustawy

i

decyzji

opracoi'anie Projektdw budowlanych, wykonawcqych, bran2owych - je3li bgdq wymagane.
przedstawiaj4cych szczeg6lowe rozwi4zania. ich parametr6w wymiarowych

i

technicznych

oraz szczeg6low4 specyfi kacj g wykonania rob6t.
opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony

Infrastruktury

z

dnia

2

czerwca 2003

r. w

zdrowia

zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra

sprawie informacji dotycz4cej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczef stwa i ochrony zdrowia (D2.U.2003.12.1126),
wykonanie dokumentocji powykonawczej wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak

w

Dokumentacji projektowej, kt6rej treSi przedstawiai bgdzie roboty lakie zostaly przez

Wykonawcg zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (6 egz.
w tym 2 mapy w kolorze oraz 1 egz. w wersji elektronicznej).

2.

2. Forma do k ume nlacji tec h nic6nej

o

Formo drukowana

Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia material6w wchodz4cych

w

zakres dokumentacji

projektowej, potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach
niniejszego zam6wienia: kompletn4 dokumentacjg zgodnie

z pkt III 2. I ) SIWZ *raz ze spisem

opracowaf i oSwiadczeniem. 2e dokumentacj a projektowa wykonana jest zgodnie z obowiqzuj4cymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi

ijest w

stanie kompletnym

z punktu widzenia jej

przydatno6ci do zrealizowania celu, kt6remu ma slu2yi.

c

Forma elektroniczno

Wykonawca przekazuje dla Zamawiaj4cego przygotowan4 elektroniczna wersjg dokumentacj i
projektowej na noSniku CD tub DVD jednokotnego zapisu do archiwizacji

.

czQie tekstowa (opisowa)

format zgodny

-

z MS

(

I

szt.), w formatach:

Word (*.docx lub *.doc)

w

wersj i

edYowalnej,

.
o
.
o

czQS6

tabelaryczn4

-

format zgodny z MS Excel (*.xlsx lub +.xls) w wersji edyowalnej,

czgsi rysunkowa i graficzn4
skany

-

-

format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,

dokumentacja fotograficzna

-

format (* jpg),

inne programy wymagajq zgody Zamawiaj4cego.

3. lnne elementy objgte zamriwieniem

o
r

Ustanowienie Kierownika Budowy,

Wytyczenie rob6t w nawi4zaniu do obowiqzujqcych reper6w

Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montaZowych. zgodnie przepisami Prawa

a

budowlanego i Prawa ochrony Srodowiska, w tym:
- wyyczenie geodezy.lne obiekt6w w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

-

wykonanie wszystkich obiekt6w budowlanych, kt6re zostaly wymienione

w

Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe

do projektowania przygotowane przez Zamawiaj4cego, wykona na wlasny koszt wszystkie
badania

i analizy

uzupelniajqce niezbgdne

dla

prawidlowego lyykonania zadania.

W szczeg6lnoSci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje

administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia

i

przekazania

obiektu.
3.1. Harmonogram prac
Wykonawca przedloiy Zamawiaj4cemu szczeg6lowy harmonogram rzeczowo terminowo - finansowy.

Wymagane jest, aby kolejno nastgpuj4ce

po sobie fazy inwestycji obejmuj4ce: projektowanie.

uzyskanie niezbgdnych uzgodnieri i decyzji administracyjnych, budowa, odbiory, trwaly nie dluzej ni2

l2 miesigcy

od dnia podpisania umowy.

3.2. Odpowiedzialno5d Wykonawcy

Wykonawca

jest calkowicie i wylqcznie odpowiedzialny za zgodne z umowq,

projektami

i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentuj4cego interesy Zamawiaj4cego prowadzenie rob6t oraz za
jako6i zastosowanych material6w i wykonanych rob6t.

3.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoSi za uzyskanie wszelkiego rodzaj u zezwoleri na realizacjg

prac budowlanych. Wykonawca wystqpi,

a

Zamawial4cy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pelnomocnictw, je2eli bgdzie to konieczne.

3.4. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiaj4cy oSwiadcza, 2e posiada pelne prawa do Placu Budowy, na kt6rym realizowane bgdzie
zadanie inwestycyjne objgte niniejszymi Wymaganiami

i

ze w terminie oke6lonym

w

umowie

przekuhe Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

3.5. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spelniaj4ce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

3.6. Zabezpieczen ie placu budowy
W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obslugg, zapewniaj4c

w ten spos6b bezpieczefistwo

i

pieszych. Zamontowane tablice informacyjne bgdq

w dobrym

stanie przez caiy okres realizacji rob6t. Wykonawca

pojazd6w

utrzymywane przez Wykonawcg

zobowigany jest do pokrycia kosa6w za zabezpieczenie terenu, przyj muje sig, 2e jest to wl4czone
w ceng kontraktowq.

3.7. Bezpieczeitstwo w zakresie higieny i zdrowia

Wykonawca zobowiqzany

jest do

przestrzegania przepis6w

BHP podczas realizacji

rob6t.

Ma obowipek zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
niebezpiecznych, nie spelniajqcych odpowiednich wymagafi sanitamych. Budowg obiektu naleZy

realizowai

z takich

material6w

i

wyrob6w aby nie stanowily zagroZenia dla higieny

i

zdrowia

u2y.tkownik6w. Zaklada sig, 2e wszystkie koszty dotyczqce powyZszych wymagari nie podlegajE
odrgbnej zaplacie i sq uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

3.8. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdro2y Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

podczas wykonywania rob6t

budowlanych.

3.9. Wykonanie rob6t
Wykonawca jest zobowiezany do zaprojektowania, zrealizowania wyposaZenia oraz ukoticzenia rob6t

okreSlonych umow4 oraz poleceniami Inspektora nadzoru, zalwierdzenia material6w,

a

takhe

do usunigcia wszelkich ewentualnych usterek, czy wad przedmiotu zam6wienia.

3.10. Odbi6r rob6t

Roboty b9d4 przyjgte przez ZamawiajEcego, kiedy zostanq ukoiczone zgodnie z umow4, Wykonanie
zobowiayzai Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

W zaleinoSci od ustalei SST, odbiory rob6t dzielimy na nastqpuj4ce etapy:

o
o
o
r

odbi6r rob6t zanikai4cych i ulegajqcych zakryciu,
odbi6r czg6ciolvy,
odbi6r koricoury,
odbior gwarancyjny

i pogwarancyjny.

Wykonawca jest zobowi4zany do zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej inwestycji. wykonania

mapy

do cel6w

projektowych, dostarczenia wypisu

z

rejestru grunt6w

oru

wyrysu mapy

ewidencyjnej.

W celu

do uZytkowania Wykonawca przekale Zamawiajqcemu

przekazania obiektu

niezbgdnq

dokumentacjg powykonawcza, geodezyjn4 inwentaryzacjg powykonawcza, dziennik budowy oraz

wymagane dokumenty SwiadczEce
material6w, certyfikaty, atesty

i

o

mo2liwo5ci stosowania

w

budownictwie zastosowanych

inne deklaracje potwierdzaj4ce wlaSciwo5ci u21.tkowe wbudowanych

material6w.
Wykonawca jest zobowi4zany do uporzqdkowania terenu budowy w trakcie trwania rob6t oraz po ich
zakoriczeniu.

Wykonawca przed zgloszentem obiektu do odbioru koricowego zobowi4zany jest na wlasny kosa

i

dokonai odbior6w technicmych

niezbgdnych badan itp., pomiar6w przez uprawnione do tego

jednostki (np. SANEPID, Zaklad Energetyczny, Wodoci4gi itp.), sporzqdzii inwentaryzacjg
powykonawcz4 geodezyjn4

w6

egz. (w tym 2 egz.

w kolorze)

oraz wersja elektroniczna wraz z

zestawieniem wykonanych element6w. Ponadto Wykonawca zobowiqzuje sig do przedloZenia atest6w.
aprobat technicznych. deklaracji wlaSciwodci uZytkowej na wbudowane materialy, sprzgt i urz4dzenia
wedfug rozwipan w dokumentacji projektowej.

3.1l. Zasady platnoSci
Podstaw4 platno3ci zgodnie

z

punktem

2,

uwzglgdniad wszystkie czynnodci zwi4zane

z

ta

bgdzie

wykonaniem zadania. Wynagrodzenie nie bgdzie

$ l8 wzoru umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych

podlegai zmianom
obejmuje

z

skalkulowana przez Wykonawca. Cena

zastrzezeniem

Swiadczen niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3.12. Normy i przepisy mriqzane
Podmiot zam6wienia winien spelniai wymogi:

o
.
o
r
.
.

Ustawa z dnia 07 .07 .1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.2019.1 186 j.t.),
Ustawa z dnia21 .04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (D2.U.2018.799 ze zm.).
Ustawa z dnia

2l

marca 1985 r. o drogach publicznych (D2.U.2018.2068 ze zm.),

Ustawa z dnia21 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (D2.U.2018.1945 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (D2.U.2018.701 ze zm.),
Ustawa z dnia18.07.2001 r. Prawo wodne (D2.U.2018.2268 ze zm.),

.

Rozporz4dzenie Ministra Transportu. Budownictwa

2012 r.
e

.

w sprawie

szczeg6lowego zakresu

i

i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia

formy proiektu budowlanego (D2.U.2018.1935

zm.),

Rozporz4dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publiczne

i

ich

usytuowanie

(Da.U.2016.124 j.t.),

.

Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury

zakresu

i

z

dnia 2 wrzeSnia 2004 r.

w sprawie szczeg6lowego

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i

odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- u2y'tkowego (Dz.U. 2013, t 129 j.t.),

.

Rozprz4dzenie Ministra spraw wewnQtrznych

i Administracji z dnia 24 wrzeinia 1998 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6w posadowienia obiekt6w budowlanych
(D2.U.2012.463).

.
o

innych przepis6w i norm budowlanych. zwi4zanych z planowan4 inwestycjq;
wynikai4ce z obowi4zujqcych przepis6w prawa (materialy uzyte do budowy obiekt6w powinny
posiadai aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodno5ci, certyfikaty).

MrAit'A

Zalqczniki;
Warunki rechniczne znak: DGK-111.7021.1.128.2020. MH z dnia 29.05.2020 r.
2. Mapu sytuacyjnd prezentujqca planowany zakres inwestycji.
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arunk6w ne odl4czenie istniejqcego rowu od zbiornika retencyjnego
zlokelizowanego w rejonie ul. I( Ciolkowskiego (dzialke o nr seodez. 741/l
fo; F. it"cL"''
obr. 2l-Dojlidy) w Bialymstoku.

-r;a,*a;Jili{

Odpowiadaj4c na pismo z dn:,a 5 maja 2020 r. Departament Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku informuje jn.:
W zwiqzku z cofaniem sig w6d opadowych w czasie opad6w deszczu ze zbiomika
retencyjnego do rowu odprowad"aj4cego wody opadowe od strony ogr6dk6w &ialkowych
nalezy odlqczy6 r6w od zbiornika retencyjnego. W tym celu nale2y:
- uformowa6 skarpy zbiomika retencyjnego od strony rowu umacniaj4c nowe odcinki skarp
zbiomika zgodnie z technologi4 istniej4cego zbiomika retencjnego,
- przed,fuiry,t r6w z pominigciern zbiomika retencyjnego w kierunku istniej4cego kanatu
deszczowego DN 1000 mm oraz zaprojektowai pnejgcie w6d opadowych z rowu do kanalu
deszczowego. Przyczblki po obu stronach wlotu rowu do kanafu deszczowego naleZy trwale
umocnii zabrukiem w zaprawie cementowej lub plltami a2urowymi. Wlot rowu do kanalu
deszczowego zaprojektowad jako Zelbaowy monolitycmy oraz zabezpieczy( krat4. Przed
zrantern w6d z rowu do kanalu DN 1000 mm ralezy pnewidziec osadnih kt6rego zadaniern
ma by6 przechwycenie ewentualnych zani*zyszczeh splywaj4cych rowem od strony
ogrodk6w &ialkowych. W pr4padku lokalizacji osadnika na gruntach nieutwardzonych
nalezy przewidziec wzmocnienie konstnrkcji nawierzchni w rejonie osadnika w celu
umo2liwienia wjazdu dla pojazd6w oczyszczajqcych osadnik.
Projektowany odcinek rowu nale2y wykonai ze spadkiem min. 0,2 % , nachylenie skarp
l:1,5. Pozostale parametry rowu dostosowad do obliczeniowej ilo5ci w6d prowa&onych
rowern. Podstawg skaryy umocnii kiszk4 faszynow4 fi 20 on z ulo2enian darniny
na szerokosci 0,5 m po obu strolach rowu, wyzej skarpg obsiai mieszank4 traw. R6w
od wlotu do studni w 9619 na ok. 50 m po obu stronach ogroblowai ok. 0,3 m do rzednej min.
133,30.

Ponadto niezbgdne jest zapmjektowanie rozwi4zania zapewniaj4cego mo2liwo6i wjazdu
sprzgtu do konserwaqii zbiomika (np. koparki) na groblg znajduj4c4 sig od strony ogrodu
dzialkowego.
W ramach zadania inwestycyjnego nale2y r6wnie2 przewidziet mo2liwo$C regulacji poziomu
w6d opadowych w zbiorniku retencyinyrr.
Zgodnie z art. 234 ust. I ustawy z dorta 2O lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz.3l0 - z p6in. zrn.) wla3ciciel gruntu nie mo2e: zmienia6 kierunku
i natg2enia odptfvu znajduj4cych sig na jego gru.ncie w6d opadowych lub roaopowych ani
ki€runku odplywu w6d ze ft6del - ze szkod4 dla grunt6w sqsiednich, jak r6wniez
odprowadzad w6d oraz r*prowadza6 Sciekow na grunty s4siednie.
Do hudo*'v kanelizecii
ei nale2v stosowad:
- nry o przekroju do O lO0O mm PVC LITE GRP PE lub kamionkowe nowej generacji lub
inne o podobnych parametrach.

- krggi z betonu samozaggszczalnego o nasi4kliwoSci do 4% o min. O 1000 mm, lqczone na
uszczelkg, z dnern prefabrykowanymi kinetq monolityczn4 wykonane w jednym procesie
technologicmym, pokryw4 zelbetowq zintegrowan4 z pierScieniem odciqzaj4cym;
- w wlazy na studniach rewizrno-kontrolnych kl. D400 zgodnie z norm4 PN-93/H74124/DIN EN 124 o cigiarze wlasnym ok. 100 kg. o glgboko6ci osadzenia w korpusie
wynoszqcym 50 mm;
- regulacjg wlaz6w studni rewizyjnych wykonai pny uzyciu betonowych pienlcieni
dystansowych oraz na elastycznej zaprawie samopoziomuj4@, szybkoschn4cej;
- pod piecicianiami nale2y wykonai podbudowg betonow6 kt6r4 nalezy zdylatowai
ze Scian4 studni rewizyjnej, (np. ta6mq izolacyjn4 przy6cienn4);
Podlqczenie odwodnienia do kom6r rewizyjnych, nale2y wykonad stosuj4c przejScia
przez Sciany kom6r typu ,,szczelnego".

Wsrunki trrc{ moc po up}ywie 24 miesigcy od dsty wystswienir.
Projekt odlqczenia istniejlcego rowu od zbiornika retencyjnego wymags uzgodnienia
w

tut Deprrtamencie.

l\

ztlP

\

.\s'r \

Sprawg prowadzi : Miroslawa Horosz, tel.85 879 7205

lnfoImacia

i Rady Unii Euroooiskiei 2016/679 z dnia
Rsalizuiac rozDorzadzenio Padamentu
w zwiazku z orzetwartaniom danvch
r.
w
sprawio
ochronv
os6b
fizvcznvch
27 kwietnia 2016

osobowvch i w sorawis swobodneoo przoplvwu takich danvch oraz uchvlonia dvreKvwv
9rrl6/WE (tav. ..RODO") upr2elmle idormui€ sb. 12:
'l

)

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bial€gpstoku, Urzad Miejski
ul. Slonimska 1, 15950 Bialystok.

w

Bialymstoku,

2)

Kontakt do lnspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 1S950

3)

BiatFtok, e-mail: bbi@um.bialystok.pl tel. 85 879 79 79.
Dane sq zbierane w celu wydania warunk6w na odpro,vadzanie

.
r
o

nastqpujqc),Eh prz€pis6w:
Prawo wodne z 20 lirca 2017 t.
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
Kodeks postepowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r.

4) Dane nie bedq udostgpniane podmiotom innyrn, ni2

w& opadoflych

na podstawi€

upowa2nionym na podslawie przepis6w

prawa.
5) Pozyskane dane bqdq przechowlruvane przez okres 5lat.
6) Prz)Gluguie Pani/Panu pravvo do 2qdania od administratora dost?pu do wlasnych danych, i6h
sprostorvania, usuniQcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)

8)

Prz)Efuguie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Urzed
Ochrony Oan)rch Osobowych.

Podanie dodatkoflej danei zawafldt w formulazu dotyczqcej numeru telefonu, jest dobroflolne

i

ma na celu usprawnienie procesu obslugi interesanta.

9)

Dane osobowe nie bedq wykorzyst)4,vane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatfzowanego przetwarzania danych osobowych.
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