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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania 

pn.:  

 

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – 2 zadania: 

Zadanie 1 pn.: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

Zadanie 2 pn.: „Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie 

obrębu/wsi objętego PROW” 

 

 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45232452-5 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

77211600-8 - Usługi sadzenia drzew 

 

 

 

Zamawiający:                          GMINA GAWORZYCE 
                                                  ul. Okrężna 85,  

                                                  59-180 Gaworzyce 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Opis ogólny 
  

 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie 

zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – 2 zadania: 

Zadanie 1 pn.: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, działka nr 114, obręb 0003 

Gostyń, gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km 

Zadanie 2 pn.: „Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie 

obrębu/wsi objętego PROW”, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce, 

odcinek około 1,470 km 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Koźlicach i Gostyniu wraz                 

z przebudową nawierzchni drogi o szerokości 4 m z nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem 

drogi zaproponowanym przez projektanta, odtworzenie pobocza drogi z mijankami i odtworzenie 

zjazdów do działek przyległych (do granicy działki) - wykonanie robót budowlanych drogowych na 

podstawie powyższego projektu wcześniej zatwierdzonego przez Inwestora. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót. 

 

Aktualny stan przedmiotu zamówienia 
 

Drogi o nawierzchni gruntowej.  

 

Opis rozwiązania projektowego: 

 

- szerokość drogi 4 m; 

- klasa drogi D; 

- projektowana prędkość 30 km/h; 

- należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do odpowiedniej grupy 

nośności (wykonać badanie co 200 mb drogi), badania wykonać przy udziale Zamawiającego, 

którego należy zawiadomić z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania badań 

geotechnicznych; 

- teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych oczyścić z drzew i krzewów za zgodą 

Zamawiającego, należy również oczyścić grunt z części organicznych, 

- dostosować grubości nawierzchni i podbudowy do kategorii i nośności gruntów;  

- odwodnienie drogi (w przypadku odtworzenia rowów przyjąć obudowę przepustu z kostki 

granitowej); 

- w przypadku wykonania rowów należy wykonać ich humusowanie, wykonane od górnej do dolnej 

krawędzi, warstwa ziemi urodzajnej musi sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 

nasypu od 15 do 25 cm, grubość pokrycia ziemią urodzajną od 10 do 15 cm po zagęszczeniu; 

- odtworzenie pobocza drogi z mijankami (mijanki w technologii jak droga) – konstrukcja pobocza- 

szerokość 0,75 m z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 klinowany kruszywem 2/5               

o grubości 10 cm; 

- odtworzenie zjazdów do działek przyległych wykonanych w technologii jak droga (uzgodnienie              

z właścicielami działek umiejscowienie zjazdu); 

- zaprojektować i wykonać nasadzenia 30 drzew buków i jesionów o średnicy pnia min. 10 cm przy 

drodze w Koźlicach; 

- zaprojektować i wykonać nasadzenia 10 drzew grabów lub klonów polnych o średnicy pnia min. 

10 cm przy drodze w Gostyniu – uzgodnić na etapie projektowania z inspektorem ds. ochrony 

środowiska i dróg; 



- drogi należy włączyć do dróg powiatowych; 

- zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe dróg. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

W Koźlicach i Gostyniu teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi kategorii D, 

zgodnie z przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), przy szerokości jezdni 

4 m, odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych, pobocza obustronne utwardzone. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową dróg miały trwałość określoną 

zgodnie z Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735). 

 Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

1.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Ogólne wymagania Zamawiającego 

 

 – opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wg kwalifikacji, 

– wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano – 

wykonawczej. 

– termin realizacji zadań objętych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym:                     

do 30.10.2018 r. 

 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

– stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej, 

– sposób wykonania robót – w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

– jakość wykonania robót, 

– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych. 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja 



ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację 

powykonawczą. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy.  

 

Orientacyjne wytyczne do projektowania 

 

– wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 

– projektowany zakres nie powinien wychodzić poza granice pasa drogowego, 

– roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach, gruntach, 

– wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane 

przepisami atesty i certyfikaty, 

– przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km. 

 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem 

obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji 

projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), 

zaaprobowanych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić do 

zatwierdzenia receptury na mieszanki bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu 

dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Inwestor będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej. 

Stosowna dokumentacja projektowa będzie podlegać sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze 

przed zgłoszeniem robót lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.  

Drogi są drogami gminnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz.1332,1529 z późn. zm) i innych ustaw oraz 

rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 

do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

gdyż nie przewiduje się możliwości wykluczenia Wykonawcy z powodu błędnie skalkulowanej 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 



 

W zakresie zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie przebudowy w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego                

i umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

1) Koszty wykonania, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej w oparciu  

o program funkcjonalno-użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne                        

w tym zakresie, 

2) Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zmówieniem, wynikające                       

z postanowień umowy, dokumentacji projektowej a także z zasad współczesnej sztuki 

budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót, 

3) Koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz kosztów 

tymczasowych, 

4) Koszty opracowania stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

5) Koszty obsługi geodezyjnej, 

6) Koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania, 

7) Koszty inwentaryzacji powykonawczej – wersja papierowa 3 egzemplarze, 

8) Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określonych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisach, 

9) Koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

10) Koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

11) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji materiałów 

rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – zgodnie                                      

z obowiązującymi przepisami, 

12) Koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie                                         

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, uzupełnienie ubytków                            

w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru, 

13) Koszty ubezpieczenia budowy, 

14) Koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

15) Koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. 

 

Załączniki: 

 

1) Opinia geotechniczna podłoża gruntowego dla celów przebudowy dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych i leśnych na terenie wsi Koźlice - Gmina Gaworzyce - Powiat Polkowice. 

2) Mapa ewidencyjna miejscowości Koźlice. 

3) Mapa ewidencyjna miejscowości Gostyń. 


