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PROGRAM FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia:  

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Czatoża Piwniczki 
Markowa" 441074 K w Zawoi  w km 0+174 "  

 
Adres: 

   ZAWOJA,  działka nr ewid . 23580 

Potok Urwisko, odnoga potoku Jałowieckiego. 

 

 

Nazwa zadania wg CPV 

   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 

Kod zamówienia  

według CPV:   74114000-5 

 

 

 

Zawartość opracowania: 

1. Część opisowa  

2. Część informacyjna 
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1. Część opisowa 

Podstawa opracowania: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowania projektu odbudowy mostu na potoku Urwisko w ciągu 

drogi gminnej "Czatoża Piwniczki Markowa" 441074 K na działce  nr ewid. 23580 wraz z drogami 

dojazdowymi, tj. sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę 

i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, czyli kompletnej dokumentacji 

niezbędnej do wyłonienia wykonawcy i wykonania robót budowlanych. Celem przedmiotu zamówienia 

jest zaprojektowanie odbudowy mostu łączącego część osiedla Czatoża oraz osiedla Markowe 

Rówieńki za potokiem z drogą gminą Zawoja Czatoża i dalej z drogą powiatową Markowa. Umożliwi to 

połączenia komunikacyjne dla mieszkańców osiedla za rzeką i osiedla Markowe Rówieńki  położonego  

w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskie Parku Narodowego, do którego komunikacja na obecną 

chwilę prowadzona jest udostępnioną drogą parkową. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia 

powstanie dokumentacja projektowa niezbędna dla wykonania robót budowlanych . 

Charakterystyczne parametry określające zakres zamierzeń projektowych 

Nowy most ma ułatwić dojazd mieszkańców osiedla, a zwłaszcza dojazd, śmieciarek, samochodów 

strażackich, oraz innych samochodów dostawczych niezbędnych do funkcjonowania osiedla.  

Położenie działki  
Działka nr ewid. 23580 w Zawoi 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określi wypis z miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawoja, Gmina posiada aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego w załączeniu orientacyjny fragment planu z lokalizacją 

przedmiotowego mostu. 

Droga gminna  Czatoża Piwniczki Markowa" 441074 K  dz.nr ewid. 23580, łączy część osiedla Czatoża 

położonego za potokiem i stanowi alternatywny dojazd do osiedla Markowe Rówieńki.   Działka 

budowlana przeznaczona pod budowę wymaga następującego przygotowania przy budowie w poziomie: 

- rozbiórki tymczasowego mostu wykonanego po zerwaniu w roku 2014.  

- usunięcia warstwy ziemi urodzajne - humusu, 

- niwelacji terenu i roboty ziemne, 

- umocnienie brzegów potoku powyżej i poniżej mostu, 

- profilowanie nasypów za przyczółkami mostu . 

Należy wykonać: 

- mapa sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 dla celów projektowych terenu objętego projektem mostu  

- badania gruntowo-wodne uwarunkowań posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nrl26,poz.893). 
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Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Odbudowa mostu na potoku Urwisko ma za zadanie poprawić łączność osiedla za potokiem z wsią Zawoja 

jak też umożliwić dojazd do pól mieszkańcom reszty wsi a w szczególności dojazd straży pożarnej, 

samochodów odbierających śmieci oraz innych pojazdów niezbędnych do funkcjonowania osiedla.. 

Most ma spełniać następujące funkcje ; 
-umożliwić korzystanie z dojazdu niezależnie od pory roku , stanu pogody oraz poziomu wody w rzece. 

1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu namówienia  

1.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakości użytych wyrobów i jakość wykonania były na 

poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 

wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie opracowuje mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 dla celów 

projektowych odbudowywanego mostu. 

Działka przeznaczona na plac budowy to tereny sąsiednie koło mostu, na czas budowy należy uzyskać zgodę 

właścicieli na korzystanie z tych terenów. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska. 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

- zabezpieczenia tymczasowego przejścia przez potok 

Wywóz ziemi wykonawca może dokonywać na miejsce wskazane przez Gminę Zawoja. Wyroby 

budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i 

ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport 

budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni 

zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych przez ustanowionego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o 

wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

- przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w 

specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczności zgodności ich parametrów z dokumentacji projektowej i specyfikacjami 

technicznymi. 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 

- szalunków, 

- zbrojenia, 

- cementu i kruszyw do betonu, 
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- receptury betonu, 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem. 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

- pielęgnacji betonu, 

- poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje 

odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do 

ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

-jakość wykonania i dokładności prac wykończeniowych, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach 

i instalacjach. 

Zamawiający wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonawcę robót w dwóch oddzielnych 

postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich 

robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający 

nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą 

w całości do wykonawcy. 

1. 2. Wymagania szczegółowe  

W odniesieniu do przygotowania terenu 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania lub usytuowania 

obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. 

Ziemia z wykopów fundamentalnych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do nowego 

ukształtowania terenu. 

Na terenie budowy nie jest potrzebne doprowadzenie prądu elektrycznego. Dla potrzeb budowy nie 

przewiduje się budowy zaplecza budowy . 

W odniesieniu do architektury 
Przy budowie mostu nie ma specjalnych wymagań architektonicznych które by ograniczały formę i kształt 

mostu. 

W odniesieniu do konstrukcji 

Zaleca się zastosowanie konstrukcji stalowo- żelbetowej lub żelbetowej na terenie Gminy w eksploatacji jest 

kilkanaście mostów o podobnej  konstrukcji. 

Podpory i przyczółki żelbetowe zakotwione za pomocą pali na odpowiednią głębokość poniżej lustra wody 

potoku Urwisko. Układ jezdny belki dwuteowe stalowe z płytą żelbetową i barierkami stalowymi. Elementy 

ślusarskie i metalowe usytuowane na zewnątrz wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocą 

powłok metalowych (cynkowanie lub galwanizowanie) i powłok lakierniczych. 
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W odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Teren budowy docelowo należy zagospodarować i uporządkować,  

Uzyskać warunki zagospodarowania terenu potoku powyżej i poniżej mostu wydawane przez 

RZGW w Żywcu. 

Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z płyty mostu 

w sposób zgodny z przepisami. Oświetlenie mostu nie wchodzi w zakres tego opracowania. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Zamawiający dysponuje aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja. 

Zamawiający oświadcza, że działka budowlana /droga/ przeznaczona pod budowę mostu, jest we władaniu   

Gminy Zawoja. Teren nie jest ujęty w programie Natura 2000 ani tez nie leży w otulinie Babiogórskiego 

Parku Narodowego. 

Inwestor informuje, że nie zachodzi potrzeba budowy mostu objazdowego ani kładki tymczasowej dla 

mieszkańców. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ponadto zamawiający informuje, że nie dysponuje 

żadnym materiałami niezbędnymi w trakcie przygotowania projektu jak również w trakcie realizacji robót. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem. 
Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentem zatwierdzającym niniejszy Program funkcjonalno-

użytkowy. Zamawiający jest w posiadaniu uchwały Rady Gminy, zalecającej podjęcie realizacji inwestycji. 

Wartość prac projektowych obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dwa warianty koncepcji projektowej, 

dotyczące odbudowy mostu. 

Zamawiający żąda opracowania dokumentacji projektowej a w szczególności przedmiarów robót 

i kosztorysów inwestorskich. Jednocześnie wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do 

opracowania harmonogramu prowadzenia robót i budowlanych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym 

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120. poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie budowlanym. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia wchodzi również 

opracowanie: 

1 projektów wykonawczych stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych oraz  

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami programu, funkcjonałno-użytkowego i umowy. Ponadto wykonawca powinien 

zapewnić wykonanie 

- projektu zagospodarowania placu budowy, 

- projektu organizacji robót. 
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- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 

 

Rysunek 1 wyrys z MPZP Gminy Zawoja 

 

 

Rysunek 2 fragment orto-mapy. 
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