
PRORGAM 
 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  i zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 za zm.) w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  

funkcjonalno – użytkowego 
 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

„Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy  Prudnik 

i Powiatu Prudnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Ochrona różnorodności 

biologicznej powiatu prudnickiego w miejscowości Prudnik” 
 

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 

 

Powiat prudnicki, gmina Prudnik, 
48 – 200 Prudnik, ul. Piastowska 64,  

działka nr 2601/127 k.m. 12 obręb Prudnik 
 

 

Nazwy i kody CPV: 

Zakres prac projektowych :  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego   

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

79930000-2 Specjalne usługi projektowe   

 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji :  

45000000-7 Roboty budowlane   

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby   

45113000-2 Roboty na placu budowy   

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy   

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części, roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej : 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji   

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania powierzchni autostrad, 

dróg   

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112300-8 Rekultywacja gleby 

45112500-0 Usuwanie gleby  

45112600-1 Wycinanie i napełnianie 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/usuwanie-powloki-gleby-6369
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rekultywacja-gleby-6371
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/usuwanie-gleby-6384
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wycinanie-i-napelnianie-6385
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu-6386
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-parkow-6388
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-ogrodow-6389
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77211400-6 Usługi wycinania drzew 

77211100-3 Usługi cięcia drewna  

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew  

77211600-8 Sadzenie drzew  
77300000-3 Usługi ogrodnicze 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

77341000-2 Okrzesywanie drzew 

 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:   

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);   

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);   

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);   

pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień 

precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.   

 

 

Nazwa zamawiającego oraz jego adres: 

 

 

Powiat Prudnicki 
48 – 200 Prudnik 

ul. Kościuszki 76 
 

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został sporządzony zgodnie 

z umową, przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć 

OPRACOWANIE 
mgr inż. Łukasz Kwiotek 

upr. nr OPL/1511/PWBKb/18 

podpis 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

  

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych" 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-wycinania-drzew-8674
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ciecia-drewna-8671
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pielegnacji-drzew-8675
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sadzenie-drzew-8676
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ogrodnicze-8689
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sadzenia-roslin-oraz-utrzymania-terenow-zielonych-8690
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-okrzesywania-drzew-oraz-przycinania-zywoplotow-8700
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/okrzesywanie-drzew-8701
https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz-programu-funkcjonalno-uzytkowego/k347/s4798/
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2.2. Zakres prac związanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową  
 

2.3.Wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlano - instalacyjnych    
 

2.4. Wymagania funkcjonale 
 

2.5. Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty 
 

2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 
 

2.7. Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

budowlanych i rozbiórkowych 
 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

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

budowlanego 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Szczegółowy opis urządzeń oraz wyposażenia 
 

2. Plan sytuacyjny obszaru  ochrony różnorodności biologicznej 
 

 
 

 

 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy 

Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Ochrona różnorodności 

biologicznej powiatu prudnickiego w miejscowości Prudnik”, spełniającego w całości funkcję 

ochronną, edukacyjną, użytkową i rekreacyjno – wypoczynkową dla m. in. dla grup 

szkolnych, a także seniorów i osób niepełnosprawnych, poprzez wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych. Docelowo ma być to miejsce udostępnione i odwiedzane przez całe rodziny. 

Szczególną rolę, ze względu na swoje położenie przy Prudnickim Centrum Medycznym, park 
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ma pełnić w odniesieniu do rekonwalescencji pacjentów, samopoczucia członków ich rodzin 

oraz pracowników placówek leczniczych. 

Specyficzny ekosystem miejski wbrew powszechnym opiniom charakteryzuje się dużą 

różnorodnością biologiczną, czyli zróżnicowaniem życia na wszelkich poziomach jego 

organizacji. Równocześnie jest ona wpisana jako jedna z zasad zrównoważonego rozwoju, 

obejmująca zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów. Różnorodność biologiczna 

w ekosystemie miejskim wynika z mozaikowej struktury zbiorowisk, na którą składają się 

płaty naturalne w rożnym stopniu zmodyfikowane przez człowieka, obszary rolnicze, zieleń 

nasadzana oraz roślinność synantropijna. Postępująca urbanizacja, porządkowanie terenów 

dotychczas nieużytkowanych, działania pielęgnacyjne, planistyczne, ale i ochroniarskie 

wpływają jednak na jej spadek.  

Dlatego też projekt zakłada powstanie parku, który poza pełnieniem swojej zasadniczej 

funkcji – parku przyszpitalnego, stanie się jednocześnie obszarem ochrony różnorodności 

biologicznej na terenie powiatu prudnickiego w miejscowości Prudnik, którego priorytetem 

będzie zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie efektywnego gospodarowania 

zasobami poprzez ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz ochronę 

i rekultywację gleby.  

Przyległy do Prudnickiego Centrum Medycznego park oraz skwery zostaną 

uporządkowane poprzez wycinkę drzew i krzewów oraz poddane pielęgnacji. Powstaną alejki 

– ścieżki o nawierzchni żwirowo – gliniastej wchłaniające wodę z opadów. Dokonane 

zostanie także zgłoszenie drzew spełniających kryteria uznania zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. do Rejestru Pomników Przyrody. Powstanie 

ścieżka informacyjno - ekologiczna wyposażona w tablice informacyjne dotyczące 

występujących na parku gatunków roślin i zwierząt m.in. wiewiórek oraz ptaków takich jak: 

dzięcioł zielony, zięba zwyczajna, sikora bogatka, czapla czarna, kos zwyczajny, sroka 

zwyczajna, szpak, sierpówka, gawron, kawka, wrona siwa, szczygieł, drozd śpiewak czy 

puszcz zwyczajny. Planuje się dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz rekultywację gleby 

w celu urozmaicenia fauny i flory. 

Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie parku - obszaru ochrony 

różnorodności biologicznej, poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz 

dostosowanie standardu zamierzenia do współczesnych wymagań, a pośrednim będzie 

między innymi stworzenie obszaru o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego 

odbiorcom  w różnym wieku, wyposażonego w urządzenia i instalacje, które umożliwiać będą 

komfortowe z niego korzystanie. 
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Utworzenie parku – obszaru ochrony różnorodności biologicznej pozwoli na prowadzenie 

edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz podjęcie działań z zakresu budowania 

świadomości społecznej wraz z promocją różnorodności biologicznej regionu. Nie bez 

znaczenie pozostaje także fakt jego terapeutycznego wpływu na wyniki kliniczne chorych, 

ograniczenie spożycia przez nich leków przeciwbólowych oraz długość pobytu w szpitalu. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy określa wymagania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powinien zweryfikować zaproponowany układ 

funkcjonalny  w zakresie zgodności  z przepisami,  oraz warunkami montażu poszczególnych 

urządzeń w ramach realizacji projektu, gdyż PFU służy jedynie do: ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty (szczególnie 

w zakresie obliczenia ceny oferty - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 

kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 

wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę a następnie wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych i uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie obiektu).  

 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” polegające 

na:  

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz 

opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu 

o obowiązujące przepisy. Projekt należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed 

skierowaniem go do realizacji, a wszystkie zastosowane rozwiązania i użyte materiały, 

wyposażenie muszą być równoważne z tymi wskazanymi w niniejszym opracowaniu. 

W/w projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych, 

b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji 

powykonawczej, 

c) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, normowymi, technicznymi, bhp oraz p.poż., w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących powstanie 

na terenie przyszpitalnego parku - obszaru ochrony różnorodności biologicznej, poprzez 

rewitalizację części terenu działki nr 2601/127 k.m. 12 obręb Prudnik, na którym 
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dominuje nieuporządkowany teren zieleni bez wytyczonych ciągów pieszych  

o powierzchni 7903,00 m2, 

d) uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia w/w 

zadania wraz ze zgłoszeniem w imieniu Zamawiającego robót we właściwym organie 

pozwalającym na ich realizację (z odpowiednim wynikającym z przepisów budowlanych 

wyprzedzeniem) oraz przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane, 

e) dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia dodatkowego wchodzących w skład 

zagospodarowania terenu, 

f) wykonanie i zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki 

korzystania z terenu oraz zamontowanie tablic informacyjnych dotyczących żyjących 

gatunków roślin oraz zwierząt, 

g) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

oraz dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty niezbędne do 

rozpoczęcia eksploatacji, 

h) przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania. 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1.  Lokalizacja obiektu: 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu 

prudnickiego, gminy Prudnik, 48 – 200 Prudnik, ul. Piastowska 64, działka nr 2601/127   

k.m. 12 obręb Prudnik. Teren objęty inwestycją stanowi część działki przynależnej do 

budynku Prudnickiego Centrum Medycznego przy ulicy Piastowskiej 64. 

 

Otoczenie obszaru lokalizacji inwestycji: 

• od południa – droga gminna ul. Piastowska 

• od północy – ogródki działkowe  

• od zachodu – droga gminna ul. Szpitalna 

• od wschodu – działki budowlane zabudowane 

 
1.2.2.  Istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 

 

Teren działki nr 2601/127 zajmują głównie budynki poświęconego 8 grudnia 1904 r. 

szpitala ufundowanego przez fabrykanta Maxa Pinkusa i jego małżonkę.  Oprócz istniejących 
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zabudowań szpitalnych, na działce posadowione są także budynki pomocnicze oraz istniejąca 

komunikacja. Część zajmuje także park oraz skwery przy wjeździe głównym prowadzącym 

do budynku Prudnickiego Centrum Medycznego, które obsadzone są niskimi krzewami.  

 

 

Fot. 1. Budynek główny Prudnickiego Centrum Medycznego (fot. autora, sierpień 2019) 

 

Na terenie parku, będącego przedmiotem niniejszego opracowania, dominuje 

nieuporządkowana zieleń bez wytyczonych ciągów pieszych oraz bez oświetlenia. Całość jest 

zaniedbana.  

 

Fot. 2. Widok parku  
(fot. autora, sierpień 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fot. 3. Widok parku – stan 
infrastruktury  
(fot. autora, sierpień 2019) 
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Fot. 4. Widok parku – stan 
infrastruktury  
(fot. autora, sierpień 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do najczęściej występujących gatunków drzew należą: klon zwyczajny, lipa drobnolistna 

oraz daglezja zielona. Osobniki te porastają równomiernie cały obszar działki. Lipa 

drobnolistna jest cennym miododajnym gatunkiem biocenotycznym charakterystycznym dla 

żyznych siedlisk. Klon zwyczajny, biorąc pod uwagę jego bardzo dobrą kondycję zdrowotną 

powinno się wprowadzić jako gatunek biocenotyczny o charakterze domieszkowy. Cennymi 

gatunkami domieszkowymi występującymi na terenie parku są także klon srebrzysty, jesion 

wyniosły i świerk pospolity. Ogólnie na terenie parku zidentyfikowano i oznaczono 

24 gatunki drzew i 13 gatunków krzewów. Łącznie jest to 148 pozycji roślin drzewiastych 

i krzewów. Dokładny opis zawiera inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia, stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszego PFU. Ogólnie na terenie znajdują się 8 drzew, które planuje się 

objąć ochroną jako pomniki przyrody ożywionej. Należą do nich 3 klony zwyczajne, klon 

jawor, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, jarząb pospolity oraz jarząb szwedzki. Oprócz 

nich na działce znajdują się 2 klony srebrzyste, które potencjalne są drzewami  o cennych 
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walorach przyrodniczych (nie ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska) ze względu na 

swoje wymiary oraz stan zdrowotny.  

Na terenie parku występuje też bogata fauna. Zamieszkują go wiewiórki, a także 

liczne ptaki, w tym: dzięcioł zielony, zięba zwyczajna, sikora bogatka, czapla czarna, kos 

zwyczajny, sroka zwyczajna, szpak, sierpówka, gawron, kawka, wrona siwa, szczygieł, drozd 

śpiewak oraz puszcz zwyczajny. 

 
 
Fot. 5. Widok parku 
 (fot. autora, sierpień 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Widok parku 
 (fot. autora, sierpień 2019) 
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Teren parku ogrodzony jest w części przęsłami na podmurówce z cegły, a w części  

siatką stalową. Ich stan techniczny jest zły i na przeważającej długości wymagają one 

remontu. 

 

 

Fot. 7. Stan istniejącego 
ogrodzenia parku  
(fot. autora, sierpień 2019) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fot. 8. Stan istniejącego 
ogrodzenia parku  
(fot. autora, sierpień 2019) 

 

 

 

 

 

Na  omawiany teren 

prowadzą istniejące ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz  

z nawierzchni tłuczniowej. Na obszarze inwestycji występują małe oraz średnie spadki terenu 

dlatego też do parku nie z każdej strony można wejść. Koncepcyjne lokalizacje wejść do 

przedmiotowego parku przedstawiono na rysunku nr 1 złączonego do niniejszego PFU. 

Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz ich ewentualnych kolizji 

i konieczności przebudowy w związku z planowaną inwestycją należy przed wykonaniem 

wszelkich prac budowlanych na etapie projektowym uzgodnić z poszczególnymi 

dysponentami sieci uzbrojenia terenu. 

Dokładne dane dotyczące terenu objętego inwestycją zawierać powinna „Opinia 

geotechniczna” wykonana przez Wykonawcę. 
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1.2.3. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu parku - obszaru 

ochrony różnorodności biologicznej stworzonego w oparciu o zagrożone rośliny 

i zwierzęta musi spełniać wymagania odnośnie przepisów, w tym: 
 

• Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1065), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129), 

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji, 

• uwarunkowania wynikające z wytycznych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu, 

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji, 

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej, 

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 

• uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku 

konieczności). 

 
1.2.3.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

w szczególności do: 
 

• wykonanie (uzupełnienia) badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym 

do zaprojektowania obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463), w razie konieczności opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

• wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych i wykonawczych, 
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• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Projekty 

budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, 

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnić z Zamawiającym. 

Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spełniać wymogi dot. ochrony środowiska 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności), 

• realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty 

wykonawcze – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy 

zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających 

z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie warunków i terminów robót, 

nadzoru przyrodniczego, ochrony siedlisk zwierząt oraz drzewostanu na terenie objętym 

inwestycją,  

• prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót, 

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który 

winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu 

budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości, badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, wraz ze 

zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu 

przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

*pdf), 

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
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• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, hydrologicznej, wraz z opłatami za nadzór nad 

przebudową ze strony właścicieli sieci, 

• zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, przeprowadzenia badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, w zakresie wynikającym ze 

stosownych przepisów (w razie konieczności), 

• zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, 

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz., oraz cyfrowej, 

z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:000, użytych przy 

sporządzaniu dokumentacji projektowej, 

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 

zakończenia robót. 

 

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. 

 

 

 

1.2.4. Inne uwarunkowania 

• na terenie objętym opracowaniem znajdują się studnie kanalizacyjne. Przed aktywowaniem 

studni, należy przeprowadzić wszelkie niezbędne prace w celu jej prawidłowego 

funkcjonowania, 

• Wykonawca na bieżąco winien uwzględnić zmiany rozporządzeń, ustaw, 

• Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do 

użytkowania przedmiot zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz 

wykonanie zagospodarowania placu budowy, 

• Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie zawartej umowy 
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o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 917, z późniejszymi 

zmianami). Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - 

bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący 

roboty budowlane na budowie, kadra techniczna, budowy za wyjątkiem kierownika 

budowy, kierowników robót i projektantów. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprawnia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia – zawarte są w projekcie umowy. 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Efektem końcowym inwestycji ma być powstanie w parku - obszaru ochrony 

różnorodności biologicznej (obiektu przyrodniczego), w którego skład wejdzie park, 

stanowiący część działki nr 2601/127 k.m. 12 obręb Prudnik wraz z lokalizacją pomników 

przyrody i infrastrukturą techniczną (systemem ścieżek, oświetleniem, monitoringiem, 

tablicami edukacyjnymi itp.)  

Obiekt całościowo spełniać ma funkcję ochronną, edukacyjną, użytkową i rekreacyjno – 

wypoczynkową dla całych rodzin, grup szkolnych a także seniorów i osób 

niepełnosprawnych. Obiekt ma być dostosowany do standardów i współczesnych wymagań. 

Ma być to obiekt o niebanalnym charakterze, funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w różnym 

wieku oraz wyposażony w urządzenia i instalacje według nowoczesnych standardów 

technologicznych z możliwością komfortowego korzystania, również przez osoby 

niepełnosprawne oraz pacjentów PCMu. 

Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

a dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana Inwestorowi 
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w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upoważniającej go 

do użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem 

Budowlanym. 

 

1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 
 

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, 

• treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do 

niniejszego PFU. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno - użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień 

oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego 

 
1.4.1. Szczegółowy wykaz robót budowlanych w parku dydaktyczno – przyrodniczym 

 

1.4.1.1. Wskaźniki powierzchniowe 
 

Lp. Nazwa strefy 
powierzchnia 

jednostkowa [m2] 

powierzchnia 

jednostkowa [%] 

1 ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 3012,00 20,51 

 budynek główny 1765,00 12,02 

 budynek pomocniczy 1 237,00 1,61 

 budynek pomocniczy 2 485,00 3,30 

 budynek pomocniczy 3 37,00 0,25 
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 budynek pomocniczy 4 220,00 1,50 

 budynek pomocniczy 5 26,00 0,18 

 budynek pomocniczy 6 130,00 0,89 

 budynek pomocniczy 7 112,00 0,76 

2 TERENY ZIELONE bez zmian 3143,00 21,40 

3 
TERENY ZIELONE podlegające 
rekultywacji 

4760,00 32,41 

 - ścieżki żwirowo - gliniaste 930,0 6,33 

4 ISTNIEJĄCA KOMUNIKACYJNA 3770,00 25,67 

 - z kostki betonowej 1700,00 11,58 

 - nawierzchnia tłuczniowa 2070,00 14,10 

 Razem: 14685,00 100,00 

 
1.4.1.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

Dopuszcza się wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników do 15%. 

 

1.4.1.3. Roboty budowlane planowane w ramach rewitalizacji parku 
 

Poniżej podzielono na strefy użytkowe i wyszczególniono roboty budowlane, które 

należy wykonać w ramach rewitalizacji parku dydaktyczno - przyrodniczego. Projekt 

szczegółowych rozwiązań przygotowany przez Wykonawcę powinien zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Ogólne prace związane z pielęgnacją zieleni zawarte są w załącznikach do niniejszego 

PFU. 

 

1.4.1.4. Rekultywacja terenów zielonych: 

 

 PARK 

W strefie parku należy utworzyć nowe ścieżki piesze o nawierzchni żwirowo - gliniastej. 

Należy także połączyć je z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi zgodnie z załączonym do 

niniejszego PFU rysunku nr 1. 

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parku planuje się poprawić poprzez 

zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu (7 drzew) wraz z jednoczesnym usunięciem 

drzew, których stan zdrowotny na to wskazuje (9 drzew, w tym 8 pochodzących z nowych 

nasadzeń). Przeprowadzenie prac związanych z ochroną bioróżnorodności powyższego terenu 

przynieść ma wymierne walory i funkcje środowiskowe i społeczne parku  (zwłaszcza 

w aspekcie przebywania chorych). 
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Zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz przycinania starych drzew 

należy dokonywać zgodnie z przepisami. Prace nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi 

w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju 

drzewa, chyba, że mają na celu: 

• usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, 

• utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, 

• wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa – wykonuje się 

go na podstawie dokumentacji specjalistycznej (w tym fotograficznej), którą przechowuje 

się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony drzewa stanowi jego 

uszkodzenie, a w wymiarze przekraczającym 50% - zniszczenie. 

Znajdujące się w strefie parkowej pomniki przyrody należy wydzielić za pomocą 

ogrodzenia drewnianego, a miejsce wokoło uzupełnić korą drzewną. 

W parku planuje się lokalizację: 

• lokalizację ławek – 26 sztuk 

• lokalizację koszty na śmieci – 30 sztuk 

• lokalizacja budek dla ptaków – 10 sztuk 

Dodatkowo park – obszar ochrony różnorodności biologicznej planuje się 

zagospodarować, a tym samym wzbogacić o (zgodnie z rys. nr 1): 

 

 

1. SKALNIAKI -  3 planowane 

Można nasadzić na nich rośliny dostarczające ponadprzeciętną ilość pyłków i nektaru, 

które zapewniają dobry pożytek pszczeli, w celu zwabienia innych owadów, głównie pszczół. 

Do roślin takich należą np.: Nagietek lekarski, Chaber bławatek, Nachyłek lancetowaty, 

Nachyłek barwierski, Kosmos podwójnie pierzasty, Ostróżeczka polna, Jeżówka purpurowa, 

Pozłotka kalifornijska, Gailardia oścista, Gailardia nadobna, Godetia hybrydowa, Łyszczec 

nadobny, Ślazówka letnia, Lnica marokańska, Lnica rubrum, Len zwyczajny, Ślęzawa 

trójwrębna, Dziwaczek jalapa, Czarnuszka damasceńska, Wiesiołek, Mak polny, Rudbekia 

owłosiona, Krowiziół zbożowy, Lepnica baldaszkowa rubra, Aksamitka wzniesiona, 

Koniczyna krwistoczerwona, Nasturcja karłowa, czy Cynia wytworna. 

2. SKWER – planowane 
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Istniejący skwer planuje się zlikwidować, zastępując go nowymi ulokowanymi i innym 

obszarze działki. Nowopowstałe skwery planuje się obsadzić chronionymi bylinami dobrze 

rosnącymi na stanowiskach słonecznych oraz tolerancyjnymi w stosunku do ilości wody. 

Najodpowiedniejsze w tym wypadku będą rośliny skalne. Byliny powinny być  zróżnicowane 

kolorystycznie oraz pod względem pokroju. Wyższe rośliny powinny być podsadzone 

gatunkami niższymi. Istotne jest również zestawienie kolorystyczne oraz okres kwitnienia 

poszczególnych gatunków roślin, gdyż skwer z założenia powinien być atrakcyjny przez 

dłuższy czas, a rośliny charakteryzować się różnym okresem kwitnienia. Skwery należy 

ograniczyć siatkami gambionowymi z wypełnieniem z kamienia naturalnego lub łamanego, 

na których należy umieścić ławki (14 sztuki).   

Proponuje się kompozycję z następujących gatunków o kolorystyce fioletowej, różowej, 

białej oraz zielonej:  

• Zawciąg nadmorski odmiana 'Rosea' (Armeria maritima ‘Rosea’) - ma kwiaty zebrane w 

główkowate kwiatostany, wysokość: 20 cm 

•  Żagwin ogrodowy odmiana 'Red Carpet' (Aubrieta x cultorum ‘Red Carpet’) – 

zimozielona poduszkowata bylina, o różowo-fioletowych kwiatach, wysokość: 5-10 cm. 

• Żagwin ogrodowy odmiana 'Argentovariegata' (Aubrieta x cultorum ‘Argentovariegata’) 

– ma drobne, szarozielone liście z wyraźnym kremowo-białym obrzeżeniem. Kwitnie 

mniej obficie, kwiaty jaśniejsze od innych odmian, wysokość: 5-10 cm 

• Szałwia lekarska (Salvia officinalis) – zimozielona aromatyczna bylina, wysokość 30-60 

cm. Łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata) – znany pod nazwą "gipsówki", 

tworzy olbrzymie, mocno rozgałęzione wiechy drobnych, białych kwiatów, wysokość: 

100 cm  

• Rozchodnik okazały odmiana 'Carmen' (Sedum spectabile ‘Carmen’) – ma grube pędy, 

okryte dużymi, niebieskawozielonymi liśćmi, kwiaty karminoróżowe, wysokość: 50 cm. 

Odpowiednie będą także gatunki płożących rozchodników: rozchodnik biały (Sedum album), 

rozchodnik brodawkowaty (Sedum dasyphyllum) oraz rozchodnik grubopędowy (Sedum 

pachyclados) tworzące dekoracyjną darń. 

3. OGRÓD TERAPEUTYCZNY 

 Powinny zostać w nim nasadzone rośliny o ozdobnych liściach lub kwiatach. Ważnym 

aspektem jest stosowanie odpowiedniej skali roślin. Teren ogrodu powinien oferować wiele 

przestrzeni umożliwiających prowadzenie różnych działań, np. spotkań grupowych, oraz 

zachowanie pewnego poziomu prywatności w miejscach pozwalających na samotną 
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kontemplację. Ogród powinien oferować miejsca zarówno słoneczne, jak i zacienione dla 

osób z różną tolerancją na działanie światła, dlatego też oferta siedzisk powinna obejmować 

wiele form, aby zapewnić wybór różnym osobom korzystającym z ogrodu. Odbiór roślin 

powinien angażować wszystkie zmysły. Różnorodne powinny być zarówno faktura, zapach, 

jak i kolor. Wybierać należy odmiany odporne na choroby w celu wyeliminowania 

stosowania pestycydów. Do pożądanych grup roślin należą: warzywa, zioła i kwiaty cięte, 

które w łatwy sposób mogą być ścięte i przeniesione do budynku. Kwiaty i warzywa mogą 

być posadzone na podwyższonych rabatach, co zapewnia właściwą pielęgnację i utrzymanie 

w dobrej kondycji oraz łatwiejszy dostęp do roślin przez użytkowników niepełnosprawnych. 

Gatunki roślin, które przyciągają motyle, zwracają też na siebie uwagę ludzi. Aby umożliwić 

obserwację dzikich zwierząt, warto wkomponować w otoczenie elementy małej architektury 

i gatunki roślin, które będą je przyciągać jak np.: 

• krzewy ozdobne:  

✓ budleja o przyjemnie pachnących kwiatach  (masowo obsiadana przez motyle)   

✓ tawuła, która dobrze odnawia się po okresie zimy i jest ozdobna przez większą część 

roku 

✓ irga - obfite kwitnienie i liczne czerwone owoce 

✓ trzmielina - ciekawy aspekt jesienny przez czerwone liście i ciekawe owoce 

• róże - formy rabatowe, pnące i pienne, cenione ze względu na kwiaty i na zapach 

• czosnek ozdobny o ozdobnych kulistych kwiatostanach 

• mocno pachnące byliny (rośliny jednoroczne) jak: lewkonia dwurożna syn. maciejka 

(Matthiola longipetala), kocimiętka Fassena (Nepeta × faassenii), pysznogłówka 

(Monarda)  

• zioła o walorach zapachowych np. tymianek (Thymus vulgaris), szałwia (Salvia), 

lawenda (Lavendula). 

UWAGA 

 

Rozwiązania techniczne projektować z myślą o dostępie dla osób niepełnosprawnych. 

 
1.4.1.5. Opis wykonania poszczególnych elementów budowlanych: 

 

a) Ścieżki parkowe (ok. 930,0 m2) 

Nawierzchnię ścieżek parkowych wykonać jako żwirowo - gliniastą, wodoprzepuszczalną, 

naturalnie stabilizowaną w kolorze beżowo – złotym, ograniczoną z obu stron obrzeżem 

betonowym. Teren należy wykorytować do głębokości ok. 48 cm, nasypać 20 cm 

gruboziarnistego piasku, stanowiącego warstwę odsączającą wodę, oraz 20 cm tłucznia 
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kamiennego jako warstwę stabilizującą. Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. 

Dolna to mieszanka jednej części gliny, trzech części piasku i pięciu części pospółki 

żwirowej, górna zaś zawiera znacznie więcej gliny. Nawierzchnia ma zapewnić właściwe 

odprowadzenie wody, nie kruszyć się ani nie pylić, być odporna na warunki atmosferyczne 

oraz zapewnić możliwość poruszania się po niej na rowerze, wózku inwalidzkim, a także 

pojazdami porządkowo – pielęgnacyjnymi. 

 

UWAGA 

 
Szczegółowy opis urządzeń wraz z przykładami graficznymi znajduje się w CZĘŚCI 

GRAFICZNEJ PFU. 

 

Opis wykonania poszczególnych elementów budowlanych: 
 

1. Przygotowanie terenu budowy 

• Zamawiający przewiduje wyłączenie przebudowywanej części budynku z użytkowania na 

czas przeprowadzenia prac budowlanych,  

• Projektowane przez wykonawcę prace przygotowawcze powinny zakładać zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementów nie objętych pracami 

• Wykonawca powinien założyć przygotowanie terenu poprzez wywóz i utylizację 

elementów przewidzianych przez Zamawiającego do eliminacji i pozostawionych na 

terenie obiektu w ilości nie przekraczającej 200 metrów sześciennych. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych – wymagania 

podstawowe 

 

• Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby bezpieczne i trwałe, 

które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów. 

• Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie 

krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. 

• Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych 24 miesięcy, na zamontowany osprzęt 24 miesiące. 
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• Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił 

usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

• Zamawiający przewiduje potrącenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia 

wymagań.  

• Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane 

przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, 

a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 

deklaracji zgodności z Polskimi Normami. 

 
 

2.2. Zakres prac związanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową  

 

2.2.1. Prace przedprojektowe  

Materiały i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawcę:  

• uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 

pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej 

dokumentacji projektowej, 

• sprawdzenie bilansów poszczególnych mediów i w przypadku ich niewystarczającej 

ilości wystąpienie do dostawców w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia, 

• uzyskanie zgody na wycinkę zieleni kolidującej, 

• inne opracowania, których konieczność wyniknie z uzyskanych warunków technicznych, 

opinii  lub decyzji.  

 

Materiały i inne dokumenty do wykonania  przez Wykonawcę:  

• wielobranżowa inwentaryzacja budynku uwzględniająca przebieg istniejących instalacji 

w zakresie, który będzie warunkował prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowej   

i realizację robót budowlanych, 

• inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do uzyskania zgody na wycinkę, 

• wszelkie inne materiały, dokumenty, ekspertyzy, opinie i badania konieczne do realizacji 

zamówienia.  

 

2.2.2. Projekt budowlany 

Wykonawca musi  sporządzić wielobranżowy projekt budowlany obejmujący poniższe 

elementy: 
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1. Projekt zagospodarowania terenu  

2. Projekt architektoniczno-budowlany w branżach: architektura, konstrukcja, drogi i 

ukształtowanie terenu (w  przypadku ich wystąpienia) 

3. Informacja BIOZ   

4. Inne projekty budowlane konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji 

 

2.2.3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonanie zgłoszenia zamiaru robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  
 

 Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane opinie, pozwolenia i uzgodnienia  

w tym: uzgodnienia i decyzje zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań 

składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe, 

samorządowe lub inne jednostki, uzgodnienia z użytkownikiem obiektu.  

  Zakres robót wymaga pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – odpowiednio 

do przepisów Prawa budowlanego.   

 

2.2.4. Projekty wykonawcze  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wielobranżowego projektu wykonawczego 

obejmującego następujące elementy:  

 

a) Architektura  

Minimalny zakres projektu wykonawczego architektury:  

• opis techniczny 

• detale wykonawcze architektoniczno-budowlane  

• inne projekty wykonawcze, konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji 

b) Konstrukcja  

Minimalny zakres projektu wykonawczego konstrukcji:  

• opis techniczny  

• szczegóły konstrukcyjne  

• inne projekty wykonawcze, konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji  

c) Drogi i ukształtowanie terenu 

Minimalny zakres projektu wykonawczego dróg: 

• opis techniczny  
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• plan sytuacyjno-wysokościowy   

• przekroje konstrukcyjne 

• przekroje poprzeczne  

• przekroje podłużne 

 

2.2.5. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu, 

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

o niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy, 

o załączoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności), 

o mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar oddziaływania, 

o pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

o aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych , 

o własne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

o badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 

2.2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

 Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Wykonawca zostanie sporządzona 

przez Wykonawcę sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez 

Zamawiającego projektów wykonawczych. W ramach STWiOR należy wykonać zestawienie 

materiałów i urządzeń w formie tabelarycznej, z dokładną specyfikacją techniczną wraz 

z opisem parametrów technicznych. Unikać należy nazw własnych materiałów i urządzeń.  

 

2.2.7. Kosztorysy i przedmiary robót  

 Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez 

Zamawiającego projektów wykonawczych: 

• przedmiary robót,  

• kosztorysy, 

• Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych.                    
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2.3. Wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlano - instalacyjnych    

• Zamawiający przewiduje wyłączenie przebudowywanej części parku z użytkowania na 

czas przeprowadzenia prac budowlanych,  

• Projektowane przez wykonawcę prace przygotowawcze powinny zakładać zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementów nie objętych pracami 

• Wykonawca powinien założyć przygotowanie terenu poprzez wywóz i utylizację 

elementów przewidzianych przez Zamawiającego do eliminacji i pozostawionych na 

terenie obiektu w ilości nie przekraczającej 100 metrów sześciennych 

 

2.3.1. Wymagania ogólne  

Teren budowy obejmujący część budynku oraz część terenu do zagospodarowania, wymaga 

wykonania następujących prac przygotowawczych:   

• wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

który uzgodnionego będzie z Zamawiającym 

• oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ 

• zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

budynku   

• zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy   

• oświetlenie placu budowy   

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie 

zobowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.  

 W miejscu prowadzonych prac należy wykonać ogrodzenie w celu zabezpieczenia terenu 

budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zobowiązany będzie do zapewnienia 

ochrony obiektu i mienia oraz odpowiedniego zagospodarowania placu budowy.  Wykona 

również w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla 

prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni także odpowiednie tymczasowe 

oświetlenie placu budowy oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz odpadów. 

 Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową 

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, a materiały 

i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 
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przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować 

z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być 

przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich 

wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 

posiadające odpowiednie uprawnienia.  Kierownictwo robót dążyć powinno również do 

minimalizowania hałasu uciążliwego.  

 Humus i grunt pozyskany  z wykopów w trakcie budowy należy składować w hałdach,     

a po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony przeciwpożarowej  

 Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodne z dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie.  Na zastosowane materiały, wyroby 

budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub 

Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie 

i oświadczenia.  Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi 

ochrony przeciwpożarowej.  

 Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa.   

 Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska z uwzględnieniem wymagań warunków 

ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 

kosztów korzystania ze środowiska. Realizacja robót budowlanych powinna uwzględniać 

możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów). Wykonawca 

będzie realizował prace budowlane w sposób, eliminujący skażenie środowiska. Sprzęt 

budowlany używany na budowie nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Wszystkie negatywne skutki w tym zakresie ujawnione po okresie realizacji robót,   

a wynikające z zaniedbań  w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.  

 Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych powinny być umieszczone 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska od administratorów tych urządzeń 

potwierdzenie planu ich lokalizacji. 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 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 Wszystkie zdemontowane elementy i materiały z rozbiórek należy wywieźć z terenu 

budowy, a materiały szkodliwe zutylizować. Demontażowi podlegają również wszystkie 

instalacje wraz z osprzętem.  

 

2.3.2. Wymagania w zakresie częściowego zagospodarowania działki 2601/127 k.m. 12 

obręb Prudnik: 
 

 Projekt zagospodarowania terenu powinien być wykonany i zrealizowany zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu i obejmować teren określony na 

dołączonym rysunku  nr 1 jakim jest PZT z uwzględnieniem:   

Ukształtowania terenu  

Niwelację oraz odpowiednie ukształtowanie terenu oraz ścieżek pieszych tak by uzyskać 

normatywne  spadki poprzeczne i podłużne dla ruchu pieszego jak również z dostosowaniem 

danych cigów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Zieleń  

Wycinka drzew i krzewów kolidujących 

 

 

2.4. Wymagania funkcjonalne 
 

Obszar ochrony różnorodności biologicznej, w skład którego wejdzie park dydaktyczno – 

przyrodniczy oraz skwery, stanowiące część działki nr 2601/127 k.m. 12 obręb Prudnik 

spełniać ma w całości funkcję ochronną, edukacyjną, użytkową i rekreacyjno – 

wypoczynkową, poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Park, poza pełnieniem 

swojej zasadniczej funkcji – parku przyszpitalnego, stanie się jednocześnie obszarem ochrony 

różnorodności biologicznej którego priorytetem będzie zachowanie i ochrona środowiska oraz 

poprawienie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez ochronę i przywrócenie 

różnorodności biologicznej oraz ochronę i rekultywację gleby. Docelowo ma być to miejsce 

odwiedzane przez całe rodziny. Szczególną rolę, ze względu na swoje położenie przy 

Prudnickim Centrum Medycznym, park ma pełnić w odniesieniu do rekonwalescencji 

pacjentów, samopoczucia członków ich rodzin oraz pracowników placówek leczniczych. Nie 

bez znaczenie pozostaje więc fakt jego terapeutycznego wpływu na wyniki kliniczne chorych, 

ograniczenie spożycia przez nich leków przeciwbólowych oraz długość pobytu w szpitalu. 

Zyska on niebanalny charakter, będzie funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w różnym wieku, 
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a jednocześnie zastosowane rozwiązania umożliwią komfortowe z niego korzystanie. 

Dodatkowo utworzenie w parku obszaru ochrony różnorodności biologicznej pozwoli na 

prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz podjęcie działań z zakresu budowania 

świadomości społecznej wraz z promocją różnorodności biologicznej regionu.  

 

 
2.5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 

2.5.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

• Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani są do opracowania dokumentacji 

projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień 

i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie 

konieczne) 

• przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać dokładną analizę historyczną 

miejsca a zaproponowane rozwiązania projektowe uzgodnić z Opolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (podczas prac projektowych należy uwzględnić zalecenia 

konserwatorskie), 

• przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić projekt koncepcyjny 

z Zamawiającym, 

• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami PFU i umowy 

• należy przygotować analizę gospodarki zielenią w zakresie urządzenia zieleni istniejącej 

(możliwa propozycja wyznaczenia kolejnych pomników przyrody, szczególna ochrona 

wybranych drzew lub krzewów), ewentualnych nowych nasadzeń oraz prac budowlanych 

prowadzonych w otoczeniu zieleni, 

• należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej zieleni przed dewastacją w 

trakcie prowadzenia prac budowlanych jak i użytkowania parku po ich zakończeniu, 

• po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz 

urządzenia wchodzące w skład inwestycji ( w tym: inżynierskie, infrastruktury technicznej 

i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, 
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• dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 2004, poz.1389, z późniejszymi zmianami), 

• projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o decyzję 

środowiskową (w przypadku konieczności), niniejszy Program funkcjonalno - użytkowy 

oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

• projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno  -

wysokościowych w skali 1:500 oraz własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych 

stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji, 

• podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania dotyczące 

ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (w 

przypadku konieczności), 

• na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia 

Zamawiającego. 

 

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze 

 

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu, 

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

o niniejszy program funkcjonalno - użytkowy, 

o załączoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności), 

o mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar oddziaływania, 

o pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

o aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych (przekazane przez 

Zamawiającego), 

o własne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

o badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 
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• Projekt budowlany winien zawierać: 

o inwentaryzację budowlaną pomieszczeń piwnicznych obiektu budowlanego, 

wchodzącego w zakres niniejszej inwestycji, 

o dokumenty formalno – prawne, 

o projekt zagospodarowania terenu, 

o projekt architektoniczno – budowlany, 

o załączniki tj.: geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

inwentaryzacje zieleni kolidującej z inwestycją (przekazaną przez Zamawiającego 

w postaci Opinii dendrologicznej), projekt nasadzeń 

• Projekt wykonawczy winien zawierać:  

o część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń konstrukcyjnych), 

o część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej), 

o projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

o projekt zieleni, 

o przedmiar robót, 

o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 

 

2.6. Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
budowlanych i rozbiórkowych 

 

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia właściwego organu na 

prowadzenie robót w imieniu Zamawiającego pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji. 

 
 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

2.7.1. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego  
 

1) Projekty budowlane – (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym 

z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż. 

2.7.2. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

 

• przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

• dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej, 

• dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 

informacja o zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w 

środku i na grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać 

odpowiednie zamknięcia, 

• na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji, 

• Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo –

odbiorczego. 

 

2.7.3. Ustalenia inne 

 

• w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności, 

• Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych 

zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

• Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Powiatowego w Prudniku zobowiązany 

jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na 

realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne 

przekazanie ich Inwestorowi, 
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• wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiały niezbędne do uzyskania niezbędnych decyzji, Wykonawca pozyska własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania, 

• projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu, 

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i wykonawczego 

zestawienie wszystkich opinii i decyzji, z datami ich ważności oraz uwagami 

dotyczącymi realizacji, 

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót zgodnie z procedurą określoną 

w Prawie Budowlanym (przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie) oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych 

czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót. 

 

2.7.4. Nadzór autorski 

 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje 

czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

• Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działki nr 2601/127 k.m. 12 

obręb Prudnik. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego 

zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych  

i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 

• W przypadku konieczności wyjścia poza istniejącą granicę działki budowlanej  

nr 2601/127 k.m. 12, wynikającą z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście na teren, na własny koszt. 

• Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania 

decyzji administracyjnych oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych - udzieli 

Zarząd Powiatu w Prudniku. 

 

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

budowlanego 
 
Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia  2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1935), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 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. Nr 130, poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 

ze zm.), 

• Rozporządzeniem 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. 2013, poz. 1129), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2126, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze 

zm.), 

• 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. z 2018 poz. 2081 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 

poz. 2067 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 

1650, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401), 

 

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 posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 
 

• Inwentaryzacja dentrologiczne zadrzewienia występującego na terenie działki nr 
2601/127 k.m. 12 obręb Prudnik – Szpital Powiatowy w Prudniku z planem gospodarki 

drzewostanem oraz wskazaniem egzemplarzy cennych przyrodniczo, 09.08.2019r. 
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Szczegółowy opis urządzeń 

  

1.1. Ławki z oparciem 

 

Ławki o konstrukcji żeliwnej zabezpieczonej 

Antykorozyjnie podkładem cynkowym, 

a następnie malowane farbą proszkową na kolor 

czarny. Siedzisko i oparcie wykonane z desek 

drewna sosnowego lub modrzewiowego 

o przekroju 3 x 6 cm. 

Deski powinny być malowane trzykrotnie lakierem wodorozcieńczalnym, zewnętrznym 

przeznaczonym do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych 

i drewnopochodnych narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych, 

dającym widoczną strukturę drewna w kolorze palisander. 

 

Wymiary ławki [cm] (długość/szerokość/głębokość) 150 x 74 x 40. 

Ilość – 26 sztuk.  ( zdjęcie poglądowe w zakresie kształtu elementu) 

 

 
 

 

1.2.  Kosz na śmieci z zadaszeniem 

 

Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej zawieszony na słupku z 

daszkiem ocynkowany i pomalowany proszkowo w kolorze czarnym. 

Osłonięty drewnianymi listwami, odpowiednio zabezpieczonymi 

przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych, 

malowanymi lakierobejcą w kolorze palisander. 

Wymiary kosza [cm] (długość/szerokość/) 100 x 46, poj. 32 l. 

Uwaga: Należy przewidzieć również kosze na śmieci z segregacją! 

Ilość – 30sztuk. ( zdjęcie poglądowe w zakresie kształtu elementu) 
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1.3. Stojak na rowery 

 

Stojaki na rowery wykonane z rur stalowych 

malowanych w kolorze antracytowym bądź czarnym, 

wykończonych żeliwnymi odlewami. W ramie stojaka 

przewidzieć miejsce na umieszczenie informacji 

dotyczących okolicznych tras rowerowych oraz 

ciekawostek o danym miejscu. 

 

Wymiary stanowiska na 5 rowerów: [cm] (długość/szerokość/wysokość) 220 x 30 x 80 

Ilość – 2 sztuki po 5 rowerów. ( zdjęcie poglądowe w zakresie kształtu elementu) 

 


