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1.1 Wst p
nkcjonalno- u ytkowego do zaprojektowania
i budowy sieci kanalizacyjnej w m.D
Umowa z Gmin
jektowej na opracowanie
programu funkcjonalno- u ytkowego dla wykonania sieci kanalizacyjnej dla gm
Roboty obj te umow nale y zaprojektowa i wykona
ci w oparciu o:
Warunki umowy z Gmin
Wymogi prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
Wymogi okre
monta
Warunki Techniczne do Projektowania wydane przez Gospodark Komunalna w Celestynowie
Wymagania Zamawiaj cego, Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, specyfikacji technicznych
funkcjonalno-u ytkowego z dnia 2 wrze nia
umentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
n. zm.).
Inne dokumenty wymienione w PFU.
W zwi zku z finansowaniem przedsi wzi ze
cych z bud
Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Eu
obowi zkiem Wykonawcy b dzie uwzgl dnianie zasady pierwsze
obowi
wymogu nale y ledzi bie ce przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej
Instytucji Zarz dzaj cej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (adres :www.mrr.gov.pl).
edstawiony w kolejnych punktach
niniejszego programu funkcjonalno-u ytkowego.

a
W ramach niniejszego zadania nale y wykona kompletny program funkcjonalno-u ytkowy.
tych umow stanowi opracowanie PFU do zaprojektowania:
ci ok. 14.164 m w zakresie rednic 200
mm
ci ok.1472 m
nieniowej o
ci ok.1257
Pompowni przydomowych (ok.23 szt) dla wszystkich za
posesji .
zie ci nieniowych Dz90 mm do wszystkich posesji
zie grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji
budowy 8 szt pompowni sieciowych
oraz wykonanie wszelkich niezb dnych opracowa wymaganych do realizacji inwestycji,
mi dzy innymi dokumentacji geologiczno-in ynieryjnej uwzgl dniaj cej warunki
cia kolizji z istniej c infrastruktur podziemn .
cej sieci kanalizacyjne j: poprzez projektowana pompowni
ackiej w m.D
istniej
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Uwaga:
Podane ilo

ci sieci s

ciami orientacyjnymi wynikaj

onego

niezb
okre
ce rz dne terenu, dna studni i rednice ruroci
przez Gospodark Komunalna w Celestynowie warunki techniczne do projektowania
Ostateczne warto
zie oraz stosowanych rozwi za i
technologii ustali wykonawca dokumentacji projektowej.
Kolejno realizacji zada powinna wynika
dniaj cego mo liwo ich
czeniem do eksploatacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami wykopu otwartego
uwzgl dniaj c aspekty ekonomiczne,
tym samym jest obowi zkiem wykonawcy.
Przyj te przez wykonawc metody budowy sieci musz

zapewni

zachowanie wszystkich

ci:

zapewnienia szczelno ci sieci,
i

1.3 Spodziewany efekt inwestycji
Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umo liwi rozwi zanie kluczowych
zanych z efektywniejszym zarz dzaniem gospodark
ciekow na obszarze
realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji b dzie :
uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenie obj tym przedsi wzi ciem poprzez eliminacj
d cych cz
cych
nieszczelno
czenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Pozwoli to ograniczy niekontrolowane zrzuty nieczysto

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam
1.4.1 Zasoby wodne na terenie miasta
do mieszka

cym systemem wodoci gowym i

ze studni wierconych zgrupowanych na uj ciu wody. Istniej ca sie
wodociagowa pracuje w systemie pier
zionym.
1.4.2 Gospodarka ciekowa na terenie miasta
cieki s
d ewakuowane do miejskiej sieci
do oczyszczalni w Otwocku.
1.4.3 Istniej ca infrastruktura
1.4.3.1 Sie kanalizacyjna
Sie kanalizacyjna Celestynowa ma charakter rozdzielczy. cieki bytowo-gospodarcze
s

Nast pnie trafiaj do oczyszczalni
poddane procesowi oczyszczania.
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjno-pompowym i podci nieniowym .
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1.4.4 Teren obj ty inwestycj
.
Drogi powiatowe s drogami o nawierzchni bitumicznej . Wszystkie drogi gminne do drogi gruntowe,
tra acka, Laskowa , Starowiejska, Sko
utwardzona kruszywem
Teren obj ty zakresem opracowania nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.4.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
Brak danych
1.4.6 Zapotrzebowanie na wod
Dla potrzeb opracowania projektu nale y przyj normatywne zu ycie wody przez mieszka
q=120 dm3/M/dob .
1.4.7 Konieczno
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa stan infrastruktury kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Gmin
rawnych
dotycz
ci dostawy oraz jako ci wody pitnej.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
zwi kszy liczb mieszka
czonych do zbiorczego systemu odbioru
Realizacja inwestycji przyczyni si do osi gni cia zgodno ci z polskimi i unijnymi przepisami
i w konsekwencji przyczyni si znacznie do poprawy jako ci rodowiska i jako ci ycia na terenie
obj tym projektem.
1.4.7.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu z
sto o niezadowalaj cym stanie technicznym
(nieszczelno
bezpo
D enie do osi gni cia wymaganego dyrektywami UE stanu rodowiska naturalnego.
ez zwi kszenie ich atrakcyjno ci
inwestycyjnej).
raw stanu infrastruktury technicznej
(dost p do sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej).
Zapewnienie komfortu ycia mieszka
europejskich.
Ograniczenie zagro e
uj wody przez nieczysto
ce si

ze

przydomowych

przez zwi kszenie ich atrakcyjno ci
inwestycyjnej).
raw stanu infrastruktury technicznej
(dost p do sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej).
1.4.7.3 Inne cele Inwestycji
Poprawa sprawno ci i efektywno ci systemu wodno- ciekowego.
1.4.8 Uwarunkowania rodowiskowe
Gmina winna uzyska decyzj orzekaj c
na rodowisko przedsi wzi cia polegaj
ci powy ej 1
kilometra.
Decyzja zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji
o
stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
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adnych
rodowiskowych uwarunkowa realizacji przedsi wzi cia ani adnych wymaga dotycz cych ochrony
rodowiska koniecznych do uwzgl dnienia w projekcie budowlanym. W zwi zku z powy szym uwa a
si , e warunki realizacji przedsi wzi cia wynikaj z jego charakterystyki, stanowi cej, podobnie jak
karta informacyjna przedsi wzi
cznik do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
1.4.9 Inwentaryzacja zieleni
Budowa kanalizacyjnej b
niewra liwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic oraz na terenie prywatnych posesji.
Szat ro linn stanowi tutaj ziele
u ulic,
nasadzenia przy i na terenie prywatnych posesji oraz ro linno
niezagospodarowanych. S
1.4.10 Przeszkody naturalne
Nie wyst puj
1.4.11 Przeszkody sztuczne
aj
zieniami
realizowane b d
przej ciami poprzecznymi pod pasami. Naruszenie istniej cej nawierzchni b
dc
1.412 Zalecenia konserwatorskie
Brak ustalonej strefy konserwatorskiej

ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe
budowlanych zwi zanych z budow
i przebudow sieci kanalizacji sanitarnej powinna by realizowana w oparciu
ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe:
Jako podstaw
y przyj
enia i wymagania
przedstawione w programie funkcjonalno-u
dem technicznym
pozwol uzyska spodziewany efekt inwestycji.
Rozwi
zapewnia wysok
i niezawodno budowanych sieci i urz dze
uwzgl dnia mo liwo bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mo liwych do przewidzenia na etapie projektowania i ro
by przeprowadzony w oparciu o analiz
odpowiedniej jako
w rodowisku wodnym.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowa si odpowiedn jako ci , niezawodno ci oraz
wysokim standardem wykonania.
gowej powinna by zapewniona odpowiednia
jako
ca wymogi Rozporz dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi
n. zm.).
zyska akceptacj Inwestora
Akceptacj Inwestora powinny uzyska
projektu i wykonawstwa.
dze
cych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta poparty
przez autora projektu stosownymi obliczeniami .
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ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe
W punkcie 1.2 PFU okre lono zakresy inwestycji.
Parametry techniczne w zakresie
lone na podstawie wst
e .
Parametry dotycz
ci podane s w przybli onych warto ciach. Dane te powinny zosta
zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowej. Dla rednic wynikaj cych ze
wst
e Zamawiaj cego nale y wykona obliczenia hydrauliczne,
potwierdzaj ce wymagan przepustowo .
Budowane sieci kanalizacyjne nale y lokalizowa w istniej cych pasach
a. W przypadku konieczno ci
poprowadzenia sieci po trasie innej ni wskazana nale y na etapie projektowania przy udziale
Inwestora do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska wymagane prawo
do dysponowania nieruchomo ci

2

OPIS

WYMAGA

ZAMAWIAJ CEGO

W

STOSUNKU

DO

2.1 Wst p
Wymagania Inwestora podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-U ytkowego
s
ojektowania.
i elementy jakie musz by uwzgl dnione
przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym
PFU b d traktowane przez Wykonawc jako wi cy element w rozumieniu opisu
obligatoryjne, chyba, e Wykonawca, w uzasadnionym
przypadku, uzyska akceptacj Inwestora dla rozwi za
dnych
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwi zania zamienne nie mog
powodowa zmiany ceny.

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3 Okre lenia podstawowe
U yte w PFU wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
cy pozytywn ocen techniczn wyrobu
stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez
jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych
zestawiony jest w Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania ( Dz.U.
n. zm.).
nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaj
odpowietrzaj
nianiem
lonym miejscu, a tak e odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
dy obiekt budowlany nie b d
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostoj ce maszty antenowe,
wolnostoj
zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostoj
dzenia techniczne,
oczyszczalnie
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a tak e cz ci budowlane urz dze
dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako

8
odr bne pod wzgl dem technicznym cz
cych si
u ytkow .
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi
techniczno-u ytkow (drog ) albo jego cz
stanowi c odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc
h.
Certyfikat zgodno
tyfikacji
wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nale
zgodne z okre lon norm lub innymi dokumentami normatywnymi
stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
n. zm. art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu z PN
lub aprobat techniczn
naniesionymi zmianami
mi pomiarami powykonawczymi;
Dziennik Budowy - oznacza urz
ze
i okoliczno ci zachodz
dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, monta
ce dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953
niejszymi zmianami).
zanie czasowe Wykonawcy zapewniaj ce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego z
eniami projektowymi;
j
dze i instalacji zapewniaj
ci lub cz
Jezdnia - cz
cy do odprowadzania
szczalni
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst
Kolektor - ruroci g zbieraj cy
Krajowa deklaracja zgodno
wiadczenie producenta, stwierdzaj
czn
odpowiedzialno ,
Norm albo aprobat techniczn ;
zie , itp. sieci.
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mo na je otrzyma w
powiatowym o rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Mo
y
pa archiwalna i
mo e nie zawiera
cych si w terenie.,
przez geodet mapa zasadnicza. Mapa
ozwolenia na budow i musi by
czona do projektu architektoniczno-budowlanego. Wa no
jest ograniczona czasowo.
Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini
nie pionowego przekroju
lini cz ca charakterystyczne punkty
wysoko
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, budowla
stanowi
techniczno-u ytkow wraz z instalacjami i urz
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architektury.
zienie wodoci gowe - odcinek przewodu wodoci gowego stanowi cy odej cie
boczne od przewodu wodoci
ebudowy,
odcinek od przewodu wodoci
czenia z istniej
czem
wodoci gowym przed granic posesji)
zienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowi cy odej cie
icy posesji (w przypadku przebudowy,
czenia z istniej
czem
kanalizacyjnym przed granic posesji)
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do
drogowy mo
obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed
uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
rzygotowany
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie
n.
zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbior
funkcjonalno-u ytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z
umow . Program Funkcjonalno-U ytkowy zawiera wymagania zamawiaj cego. Gdziekolwiek w
warunkach umowy wyst puje okre lenie
y zast pi je okre
U
Zamawiaj
d oznacza odniesienie do
Plan BIOZ - Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).
Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si
umieszczenia urz dze bezpiecze
ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
e - grunt rodzimy lub nasypowy, le
.
zatwierdzony przez upowa nion jednostk organizacyjn do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalaj cy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporz dkowania w okre lonym zakresie;
w wyniku nagrzania przygotowanych
o
uzyskania temperatury zgrzewania, nast pnie usuni
ni
czonych
ko
czenie mi
zgrzewan elektrooporowo a rur
z bosym ko
elektrooporowo s nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
czenia, powoduj cy stopienie przylegaj
.
czenie rury z inn rur lub innym elementem
ruroci gu za pomoc
czki zawieraj cej element zaciskowy.
czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl
zewn trznej powierzchni rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie
usuni cie elementu grzejnego i doci ni
czonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoc
gu z u yciem obejm.
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Pozwolenie na budow

ca na rozpocz cie i prowadzenie
budowa obiektu budowlanego.
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
n. zm.) i towarzysz cymi rozporz dzeniami, reguluj ca
obejmuj c projektowanie, budow
oraz okre laj
j w tych dziedzinach.
Prawo do dysponowania nieruchomo ci
cy z
ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego przewiduj
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budow
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze
my projektu budowlanego (Dz. U.
niejszymi zmianami).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji
projektowej.

one ze zbiornika roboczego lub dolnego
dze
ce do nadania
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezb dnej do przetransportowania cieczy z poziomu
ni szego na wy
szym ci
szym ci nieniu.
ce utrudnienie w realizacji zadania
oci g itp.
e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie
zasadami
obowi zuj
du na swoj specyfik
ciwe dla danej bran y, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.
Ruroci g ci
dzi ki nadci nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno
Ruroci g podci
dzi ki podci nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp p
Ruroci g grawitacyjny - ruroci
dzi ki sile ci ko ci a
przewody s projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego
Sie wodoci gowa lub kanalizacyjna - Przewody wodoci gowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urz
wodoci
odprowadzane s cieki (sie kanalizacyjna), b d ce w posiadaniu przedsi biorstwa
wodoci gowo-kanalizacyjnego.
cych
roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.
Urz dzenia budowlane zwi
dzenia techniczne
zapewniaj ce mo liwo u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ja

cza i
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urz dzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
place postojowe, place pod mietniki.
Urz dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz dze
cych do
wprowadzania
dzenia podczyszczaj ce i oczyszczaj ce cieki
oraz przepompownie
Urz dzenia wodoci gowe - uj
publiczne, urz
ci gi
wodoci gowe, urz dzenia reguluj ce ci nienie wody.
gowych - armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce
sieci wodoci gowej.
udowlanej i nadzoru budowlanego,
ciwo ci;
publicznych;
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzib przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci
cych zasady projektowania, metody oblicze ,

cenie zgodno ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso
czeniu stanowi cym integraln
u ytkow ;
j cych drogi wewn trzne, o wietlenie,
instalacje, ziele i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.
Znak zgodno
ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania i
zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem normatywnym

U

y czyta nast puj co:

BN-80/8836-02 - Bran
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
KB - Katalog Budownictwa
ytkowy
PZH - Pa
nych
d Melioracji i Urz dze Wodnych
celu publicznego

2.5 Wymagania dotycz ce projektowania
Gmina ( Inwestor) zleci wykonanie dokumentacji pro
budow ).

cej do
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W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant opracuje niezb
wyj ciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezb dne do uko
uruchomienia i przekazania do u ytkowania.
Projektant jest tak e zobowi zany do wykonania innych opracowa wynikaj
cej z projektowanymi sieciami.
2.5.1 Wymagania formalno-prawne
Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezb dne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj
dotycz c bezpiecze stwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezb
zastrze
d niezb
o pozwoleniu na budow oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
Projektant wykona b d pozyska:
mapy sytuacyjno-wysoko

te zakresem

lonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1
dokumentacje technicznych bada
a gruntowego
informacje na temat bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
pozwolenia na budow
asach drogowych, na warunkach zarz dzaj cego
drog
projekty budowlane, usuni cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
uzgodnienia w zespole koordynacyjnym sieci uzbrojenia terenu
zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie
administracyjne) ponosi projektant
2.5.3 Informacje udost pniane przez Gmin
Gmina przeka e b d udost pni:
istniej ce decyzje lokalizacyjne o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
prawo dysponowania nieruchomo ci
warunki techniczne
decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia polegaj cego na
budowie sieci kanalizacyjnej
mapy sytuacyjno-wysoko ciowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci
czone
w PFU-2 Cz
Informacyjna
2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyj cia rozwi za projektowych
Na ka
proponowanych rozwi za projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwi zania projektowego. Akceptacja Gminy w
adnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno ci projektanta za poprawno przyj tych rozwi za
dze
e wykonywa zgodnie z niniejszym PFU.
Przy wyborze wariantu rozwi za projektowych projektant b dzie si
pierwsze stwa wynikaj cego z kolejno ci ich podania:
przyjmowania rozwi za zapewniaj cych w jak najwi kszym stopniu bezpieczne, mo liwie
najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsi wzi cia
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zastosowania rozwi za najlepszych pod wzgl dem technicznym lub technologicznym spo
dost pnych na rynku.
2.5.5 Inwentaryzacja stanu istniej cego
Wymaga si od projektanta sporz
zane s z robotami. Inwentaryzacja b
lenie
wszystkich danych niezb dnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami,
dne wysoko
dne, stan budowli itd.
Cz
informacyjna mapy sytuacyjno-wysoko ciowe maj charakter jedynie pogl
cy do
okre
.
2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.
W ramach projektu nale y wykona wykona kompletn dokumentacj geodezyjn inwestycji.
jne i pomiarowe
zwi
inwentaryzacj
2.5.7 Dokumentacja geologiczno-in ynierska
W cz ci PFU-1 Cz
ce charakterystyki
dzie inwestycja. W ramach opracowania dokumentacji
projektowej nale y wykona
dokumentacje geologiczno-in yniersk , uwzgl dniaj c
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.
Dokumentacja powinna by sporz dzona z uwzgl
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne
niejszymi zmianami).
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 3 pa
wymaga , jakim powinny odpowiada dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno in ynierskie
(Dz. U. Nr 201 poz. 1673)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami
oraz sposobu post powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ).
ce
Projektant przed rozpocz ciem prac projektowych dokona potwierdzenia b d weryfikacji
danych wyj ciowych do projektowania przygotowanych przez Gmin i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa osi gni cie wymaga zawartych w PFU.
ce niezb dne dla
2.5.9 Prace i analizy przedprojektowe
Projektant w ka dym przypadku, gdy mo e to by potrzebne ze wzgl du na d enie do realizacji
umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty
rozwi za
edstawieniem wszystkich wad i zalet
za
mo na posi
przy pomocy analizy informacji,
by dost
by dost pne uwa a
si
e on uzyska z dowolnego
c si zasad nale ytej staranno ci.
koncepcji projektowych Wykonawca b dzie
zdecydowanie d
zanych
z eksploatacj
zanej
z eksploatacj
Projektant przedstawi Gminie warianty rozwi za projektowych, analizuj c nast puj ce
aspekty:
efektywno ci ekonomicznej,
techniczny,
technologiczny,
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ci przyj tych rozwi za ,
Wszystkie rozwi zania projektowe przedstawione przez projektanta musz by zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi.
Staranno dotycz ca formy opracowa
w
koncepcji projektowych musi by wystarczaj
.
2.5.10 Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PB)
Projektant opracuje dokumentacj projektow
c si z:
Projektu budowlanego,
Projektu organizacji ruchu (na czas budowy),
Projektu odtworzenia nawierzchni,
ce z uzyskanych uzgodnie i decyzji
wymogi dla projektu wykonawczego
okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
niejszymi
zmianami) oraz zastosuje si do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
niejszymi zmianami)
Dokumentacja powinna by opracowana z uwzgl
acji
uzgodni Gmin
Projekt budowlany winien obejmowa wszystkie bran e i specjalno ci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsi wzi
si m.in. z ni ej wymienionych
bran owych:
cz
opisowa
zagospodarowanie terenu
dokumentacja geotechniczna,
projekty niezb dnych przebudowy sieci lub linii energetycznych,
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,
informacje dotycz ce BIOZ
nast puj ce wymagania:
musi zawiera rozwi
ozwi zanie jest
mo liwe na etapie sporz dzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa
wnikliwo ci i staranno ci.
musi zawiera uzasadnienie wyboru metody budowy ruroci
niezb
ciowe
musi by
musi by dostarczony Zamawiaj cemu w ilo ci i formie opisanych poni ej
cego dla uzyskiwania pozwole , uzgodnie i
decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowi zany uzyska wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezb dne do rozpocz cia, zako czenia i u
Gmin
zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , opinii i decyzji ponosi wykonawca.
Wykonawca winien uwzgl dni w cenie wszelkie koszty sporz dzania dokumentacji wynikaj cych z
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cicieli nieruchomo
lnych
odszkodowa pokryje Zamawiaj cy.
ci do obowi
dzie nale
Wykonawca wyst
niu/pozwole na budow w
imieniu Zamawiaj
zane z uzyskaniem pozwole ponosi
y uwzgl dni w cenie oferty.
anizacji ruchu drogowego na czas
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie dokumentacji projektowej oraz poniesienie
zanych z uzyskaniem tych uzgodnie
cicieli nieruchomo
uzyskanie uzgodnienie z Gmin projektu budowlanego;
Uzgodnienie dokumentacji b dzie dotyczy :
zgodno ci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.
zgodno
anymi, obowi zuj cymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
zgodno ci zawartych w nim rozwi za projektowych z wymaganiami Zamawiaj cego.
Wykonawca b dzie w pierwszej kolejno
ole ,
uzgodnie
e by limituj ce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezb
sanych w niniejszym punkcie
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy nast puj ce dokumenty (cz
czona do
PFU-2):
Decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach
cicieli nieruchomo ci (uzyskiwane przez Zamawiaj cego na etapie
projektowania),
Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmin
cowych
Przed rozpocz
e do Gminy zawiadomienie o ich
miejscu i terminie.
Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezb dne czynno ci, stosownie do zastosowanej technologii i
wymaga urz dze
2.5.13 Dokumentacja powykonawcza
iaj cemu dokumentacj powykonawcz z
prowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora projektu. Po zako
ci
i inspekcjach,
Wykonawca przedstawi osi gni te wyniki bada
zany jest do sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o p
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nale y poddawa
eniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporz dzi
dokumentacj
, zawieraj c dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na
map zasadnicz oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
y zgodna z aktualnie obowi zuj cymi
ciwego o rodka dokumentacji geodezyjnej
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i kartograficznej.
Dokumentacj powykonawcz nale y dostarczy Inwestorowi do przegl du przed rozpocz ciem
odbioru ko cowego
Je
ia na u ytkowanie wprowadzone zostan
ciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tre
ej.
Wykonawca przeka e powykonawcz dokumentacj geodezyjno-kartograficzn instytucjom
zewn trznym zgodn z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia ro
ciwego
o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o rodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada wymaganiom stawianym w prawie geodezyjnym
i zawiera m.in. :
Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika
ny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezb dnych oblicze
ciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
Powykonawcz inwentaryzacj geodezyjn wraz ze szkicami z adnotacj geodety, czy
kumentacj (inwentaryzacja ta musi
posiada potwierdzenie przyj
rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej)
O wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania z projektem budowlanym,
oddzielnie dla sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej
Pozwolenie na budow
ciowych
wodoci gowego
gowej
cia do czynnej sieci wodoci gowej
ci sieci kanalizacji sanitarnej

szczenia gruntu (podsypki, zasypki)
li Zarz
ytkownikom w przypadku takiej konieczno ci
Opinia sanitarna Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptuj ca
gowej
Deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
2.5.14 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Projektant musi przyj ,
zany przez Inwestora do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zada
W zakresie nadzoru autorskiego obj
y:
a) wyja nianie w tpliwo ci dotycz cych projektu i zawartych w nim rozwi za (zgodnie
z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
niejszymi zmianami)), stwierdzania w toku
ci realizacji z projektem, uzgadniania
mo liwo ci wprowadzenia rozwi za zamiennych w stosunku do przewidzianych w

17
inspektora nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
niejszymi zmianami)).
ano monta owych jest
zobowi
potrzeb na wezwanie
Zamawiaj cego.
c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, je eli oka e si ,
wymaga zawartych w niniejszym PFU. Je
Wykonawcy powstan trudno ci w realizowaniu budowy to Wykonawca b dzie
zobowi zany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa lub zminimalizowa ewentualne straty lub
nienia z tym zwi zane.
2.5.15 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu 4 komplety dokumentacji
projektowej sieci kanalizacyjnej w wersji papierowe
o pozwoleniu
na budow ( w tym 1 kpl opiecz towany i zatwierdzony przez organ wydaj cy pozwolenie na budow )
liwiaj cy edycj b d cych w dyspozycji
Zamawiaj cego).
Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny by
opisem zawieraj cym:
- nazwa ulicy, rodzaj sieci
- numer egzemplarza
Wewn
ien znajdowa si spis zawarto ci oraz
opracowania bran owe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawc kolorach
jednakowych dla danej bran y.
Wykonawca, przeka e Zamawiaj cemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersj
elektroniczn oraz zgodnie z klauzul
rednio inspektorowi.
Wszystkie egzemplarze (5kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by oprawione i opatrzone
opisem segregatora zawieraj cym:
- nazwa ulicy , rodzaj sieci
- numer egzemplarza
Wewn
inien znajdowa si spis zawarto ci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawc kolorach
jednakowych dla danej grupy:
1. opracowania projektowe,
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budow , o
TV
5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodno ci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
nny zawiera wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o wiadczeniach itp. zawartych w
, powinny by oryginalne.
rojektowej powinny by potwierdzone
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podpisem kierownika budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musz by zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umo liwiaj cych Zamawiaj cemu ich edycj
niejsze wykorzystanie
Wymagania dotycz ce wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by przekazywana na no niku optycznym (CD lub DVD).
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Rysunki:
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiaj cemu opracuje w ramach umowy egzemplarze w ilo ci
wynikaj cej z wymaga stawianych w uzgodnieniach.
enia do projektowania
Przy projektowaniu nowych sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych nale y stosowa
techniczne do projektowania i realizacji sieci, prz czy oraz urz dze wodoci gowych
i kanalizacyjnych
Budow nale y zaprojektowa
gu wodoci gowego w danej
ulicy w jednym opracowaniu.
PB musi rozwi zywa /uwzgl dnia wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwi zane z wyborem
wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodoci
posiada niezb dne atesty higieniczne.

2.6 Wymagania dla rozwi za technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej
Preferowanymi metodami wykonania sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej s metody
sko i szerokoprzestrzennych.
Przy wyborze rodzaju metody nale y wzi pod uwag :
ci jednorazowo
wbudowywanych ruroci
ci maksymalne i minimalne ich rednic;
charakterystyk
g ma by wbudowany: czy grunt daje si zag szcza ,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno gruntu;
poziom wody gruntowej: czy dana metoda mo e by stosowana poni ej poziomu wody
gruntowej, je
boko poni ej lustra wody gruntowej;
mo e by wcze
po dany stopie
ci wbudowywania ruroci gu: warto ci odchyle trajektorii
wbudowywanego ruroci gu od planowanej zale od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna mi szo
gu: zale y od rednicy
wykonywanego otworu, wyst
obu
uje naruszenie struktury gruntu).
czy kanalizacyjnej
by :
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cym prawem (w tym w
ci Prawem budowlanym i Ustaw o wyrobach budowlanych) i posiada
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno ci i oznakowanie,
zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg
ci PFU,
rojektowania i realizacji sieci,
czy oraz urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych.
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INFORMACYJNA
2.1 Dokumenty potwierdzaj ce zgodno
wymaganiami wynikaj cymi z odr

zamierzenia budowlanego z

loletnim planem inwestycyjnym

z Starostwie w Mo kach tras projektowanej sieci wodoci

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi zane z
realizacj niniejszego zadania.
Przed przyst pieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje narad techniczn
ustalone
Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budow powinna by
Zamawiaj cemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem
w niniejszym programie.

czniki:
1.
2. Kopie map zasadniczych z trasami kanalizacji
3.

3

przekazana

