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A. CZĘŚĆ OPISOWA

I.

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Roboty
budowlane polegające na budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (dalej PSZOK) w gminie Puck, miejscowości Błądzikowo, w obrębie bazy
sprzętowo-administracyjnej przedsiębiorstwa „PGK” Sp z o.o. w Pucku. na działkach 211/3,
325 i 212/3.
1. Zasadnicze elementy umowy obejmują zaprojektowanie i wykonanie:
a. Rozbiórce fundamentów stalowego komina, odciągów, płyt drogowych na
powierzchni ok 1900m2, robót przygotowawczych i ziemnych;
b. robót drogowych:
i. placów i ciągów komunikacyjnych drogowych o powierzchni ok. 3600m2,
c. robót uzbrojenia terenu:
i. przyłącza wodociągowego ok 50 m,
ii. przyłącza kanalizacji sanitarnej ok. 50 m przepustem,
iii. przyłącza energetycznego- ok. 30 m,
iv. kanalizacji deszczowej ok
powierzchniowe placu 80m,

200

m

oraz

odwodnienie

liniowe

w miejscach i wskazanych na rysunku planu nr 1
d. budowy hali o wymiarach 28m dł. x 12 m szer. I powierzchni ok. 336 m2 oraz
boksów o powierzchni ok 280 m2, częściowo zadaszonych, powierzchnia
zadaszenia ok 140 m2, wysokość ścian boksów min. 2,5 m, długość ścian boksów
ok. 40 m. Hala winna być podzielona ścianami na sektory robocze:
i. magazyn odpadów niebezpiecznych,
ii. magazyn odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
iii. punkt napraw i wymiany rzeczy używanych,
e. budowy boksów otwartych, powierzchnia boksów ok 300 m2, wysokość ścian
boksów min. 2,5 m, długość ścian boksów ok. 70 m.
f. budowy oświetlenia terenu, minimum 5 punktów świetlnych,
g. montażu monitoringu wizyjnego, minimum 2 kamery – włączone do istniejącego
systemu monitoringu na terenie zakładu,
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h. wyposażenia obiektów w meble, urządzenia sanitarne, grzewcze, oświetleniowe i
inne urządzenia niezbędne dla funkcjonowania PSZOK (według specyfikacji w
dalszej części PFU);
i.

wyposażenia obiektu w kontenery, pojemniki i regały do gromadzenia i
magazynowania odpadów (według specyfikacji w dalszej części PFU);

j.

dostawy wózka akumulatorowego, paletowego (1 szt.) o udźwigu > 1500 kg,
dostawy ruchomej wagi elektronicznej min. 1000 kg, wózka widłowego
spalinowgo (według specyfikacji w dalszej części PFU);

k. dostawy prasy stacjonarnej i min 3 kontenerów o objętości minimum 32 m3 do
obsługi prasy (według specyfikacji w dalszej części PFU);
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na budowę, w tym dokumentacji geotechnicznej posadowienia budynków, projektu
budowlanego, dokumentacji powykonawczej, złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
na rzecz i w imieniu Zamawiającego. .
3. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i
formalnoprawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie, jeśli będzie wymagane.
4. Opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych
dla urządzeń, instrukcji stanowiskowych, BHP i p. poż., itp.
5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw oraz
eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji.
6. Wykonanie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych
elementów, w tym instalacji wymagających oznakowania.
7. Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów,
chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót.

II. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy
tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK), w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają
przyjmowanie, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. (dotyczy w szczególności: papieru, szkła,
tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych).
Odpady do PSZOK będą dostarczane przez mieszkańców, ich środkami transportowymi (na
ogół samochody osobowe lub samochody osobowe z przyczepką). Odpady będą
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rozładowywane przez osoby dostarczające odpady, pod kontrolą i wskazaniem osoby
dozorującej PSZOK.
Odpady będą umieszczane w kontenerach o różnej pojemności i konstrukcji lub boksach,
zależnie od rodzaju odpadów.
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne będzie prowadzone w dostosowanych
do zbierania odpadów kontenerach, pojemnikach lub bezpośrednio na placu utwardzonym.
 Tworzywa sztuczne – kontener zamykany z klapami typu KP-7 1 szt. + pojemniki
standardowe 1,1 m3 (min. 4 szt.)
 Odpady wielomateriałowe – pojemniki standardowe 1,1 m3 (min. 1 szt.)
 Metale opakowaniowe - pojemniki standardowe 1,1 m3 (min. 1 szt.)
 Papier i tektura – kontener zamykany z klapami typu KP-7 1 szt. oraz pojemniki
standardowe 1,1 m3 (min. 4 szt.)
 Szkło opakowaniowe - - pojemniki standardowe 1,1 m3 (min. 3 szt.)
 Odpady budowlane (gruz) – kontener KP-7(min. 2 szt.)
 Odpady budowlane (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.) kontener 7 m3, (min. 2 szt.)
 Zużyte opony- kontener KP-10 (min. 2 szt.) lub na placu utwardzonym
 Odpady ulegające biodegradacji, głównie odpady zielone- kontener otwarty KP-10
(min 3 szt.).
 Odpady wielkogabarytowe- kontener 36 m3 (1 szt.).
Odpady niebezpieczne będą zbierane w pojemnikach, beczkach lub skrzyniach,
przystosowanych do zbierania danej frakcji odpadów. Pojemniki, beczki, skrzynie winny
być umieszczone w zamykanym budynku (magazyn). Duże elementy ZSEiE winny być
zbierane na utwardzonej posadzce w magazynie.
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione – skrzynia/taca dla
drobnych elementów lub dla dużych elementów posadzka utwardzona w magazynie;
 Urządzenia zawierające freony- skrzynia dla drobnych elementów lub dla dużych
elementów posadzka utwardzona w magazynie;
 Leki- pojemniki 30l-120 l w magazynie;
 Baterie- pojemniki 30 l- 120 l w magazynie;
 Akumulatory- skrzynia kwaso i zasado odporna ok. 500 l w magazynie;
 Chemikalia – pojemniki kwaso i zasado odporne, ok. 50 l w magazynie;
 Świetlówki - pojemniki kwaso i zasado odporne, ok. 200 l w magazynie.
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III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA, STAN ISTNIEJĄCY
PSZOK będzie zlokalizowany w Błądzikowie, na terenie bazy sprzętowo-administracyjnej
Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o, na działkach 211/3 i 325 i fragmentarycznie działce
212/3.
Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Trwa procedura w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
PSZOK znajduje się w obrębie zaplecza technicznego zakładu PGK. Teren zakładu położony
przy drodze asfaltowej z Puck do Żelistrzewa. Od strony północnej zakład graniczy z
zabudową przemysłową, a od strony południowej i wschodniej z polami i łąkami. Najbliższa
zabudowa mieszkaniowa położona jest na południe od granic PSZOK w odległości ok. 450
metrów, oraz na północny-zachód w odległości ok 530m.
Teren inwestycji bezpośrednio lub w bezpośrednim sąsiedztwie jest uzbrojony w sieć
energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka zakładu jest ogrodzona, nie zakłada się
dodatkowego grodzenia PSZOK.
W najbliższym otoczeniu PSZOK nie ma obiektów chronionych typu: obiekty mieszkalne i
użyteczności publicznej (m. in. szkoły, szpitale), cmentarze, obiekty o wartości historycznej
(poddanych ochronie na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury) oraz obiektów i
obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustaw: ustawy o lasach, ustawy
Prawo wodne, ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
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Mapa 1 Lokalizacja PSZOK na tle zagospodarowania terenów sąsiednich

Źródło: http://www.google.maps

Przedsięwzięcie nie narusza terenów wodnych i wodno-błotnych, w tym siedlisk łęgowych,
W najbliższym otoczeniu PSZOK nie ma obiektów chronionych typu: obiekty mieszkalne i
użyteczności publicznej (m. in. szkoły, szpitale), cmentarze, obiekty o wartości historycznej
(poddanych ochronie na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury) oraz obiektów i
obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustaw: ustawy o lasach, ustawy
Prawo wodne, ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
Przedsięwzięcie nie narusza terenów wodnych i wodno-błotnych, w tym siedlisk łęgowych,
nie jest położone w obszarach wybrzeży, ujścia rzek lub obszarach górskich lub leśnych.
PSZOK nie przylega do jezior, nie wpływa na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne
ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
PSZOK leży poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Eksploatacja PSZOK w kumulacji z
zapleczem technicznym PGK nie przekraczają standardów jakości środowiska.
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Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w regionie wodnym Dolnej Wisły w obszarze Dorzecza
Wisły, w zlewni Kanału Żelistrzewo numerze: PLPLRW20001747752oraz zlewni wód
podziemnych PLGW200013.
Punkt selektywnego zbierania odpadów jest projektowany poza obszarami rezerwatów,
parków narodowych lub obszarów Natura 2000. Teren PSZOK leży na granicy otuliny Parku
Krajobrazowego. Przedsięwzięcie nie narusza i nie wpływa negatywnie na obszary
podlegające ochronie, w tym obszary Natura 2000, gdyż leży w znacznej odległości od tych
obszarów.
Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej został wyznaczony obszar specjalnej
ochrony ptaków NATURA 2000 pod nazwa „Zatoka Pucka” PLB 220005. Na wodach
wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz części lądu (w tym pasa przybrzeżnego) wyznaczony
został obszar ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH 220032.
Odległość projektowanego PSZOK do obszarów Natura 2000 to ok. 2 km w linii prostej.
Projektowany PSZOK będzie zlokalizowany poza obszarami korytarzy ekologicznych.
Lokalizacja PSZOK jest poza obszarami podwyższonego ryzyka i zagrożenia powodziowego
100 i 500 letniego.
2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI
Dla przedsięwzięcia Wójt Gminy Puck decyzją z dnia 15 maja 2018r. Nr.
GKiOŚ.600.7.2018.BK, umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia „Budowa punktu
selektywnego zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, Gmina Puck, na
działkach 211/3, 325 i 212/3. obręb Błądzikowo (załącznik nr 3). Wójt Gminy po rozpoznaniu
wniosku i po zapoznaniu się z dokumentacją (w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia)
stwierdził że planowane zamierzenie inwestycyjne nie spełnia kryteriów wskazanych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. , wobec czego nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na terenie projektowanej inwestycji nie
występują powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody.
3. ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW ZBIERANYCH W PSZOK
W PSZOK będą zbierane, co najmniej takie odpady komunalne jak opisano w tabeli poniżej.
Szacuje się, że rocznie zbieranych będzie od 200 Mg do 550 Mg odpadów opisanych niżej.
Największą grupą (masowo) będą odpady z budowy i remontów, a objętościowo odpady
tworzyw sztucznych, odpady zielone i wielkogabarytowe.
Tabela 1 Ilość i rodzaj odpadów zbieranych w PSZOK

rodzaj odpadu

papier,
szkło,

częstotliwo
współczyn
szacowana
ść
szacowana
nik
masa w
odbierania
objętość
gęstości
skali roku
z PSZOK
[m3]
luzem
[Mg/rok]
[liczba/rok
[m3/Mg]
]
22,0
440,0
6,0
20,0
18,0
18,0
6,0
1,0
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tworzywa sztuczne,
metale,
opakowania wielomateriałowe.
przeterminowane leki
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady zielone,
odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne.

25,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1250,0
0,4
4,0
0,4
0,4
0,4

6,0
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0

50,0
2,0
20,0
2,0
2,0
2,0

313,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

20,0

100,0

2,0

5,0

75,0

120,0
20,0
150,0

960,0
100,0
450,0

6,0
2,0
8,0

8,0
5,0
3,0

240,0
75,0
84,0

200,0
576,0

200,0
3523,6

12,0

1,0

25,0
928,0

Źródło: Opracowanie własne

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Przewiduje się wykonanie PSZOK jako poziomego, utwardzonego placu ze stanowiskami do
ustawienia pojemników, kontenerów i hali magazynowej. PSZOK służyć będzie do zbierania odpadów
komunalnych dostarczanych przez mieszkańców i podmioty objęte gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. Odpady niebezpieczne typu: przeterminowane leki i chemikalia (np. oleje, lakiery), zużyte
baterie i akumulatory będą zbierane i magazynowane w pojemnikach, a akumulatory i
odpady płynne w pojemnikach z tacami ociekowymi. Pojemniki będę ustawione w
wydzielonej części hali, która w tej części będzie zamykana w celu uniemożliwienia dostępu
osobom nieupoważnionym.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie zbierany i magazynowany w wydzielonej
części hali.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą zbierane i magazynowane w dużych
kontenerach ustawionych na utwardzonym placu lub w boksach zadaszonych.
4. Zużyte opony będą zbierane i magazynowane na wydzielonej części utwardzonego placu lub
w boksach otwartych.
5. Odpady zielone będę zbierane w kontenerach, nie będą magazynowane. Będę regularnie
wywożone do RIPOK w Czarnówku.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą zbierane i
magazynowane w dużych kontenerach ustawionych na utwardzonym placu lub w boksach
otwartych.
7. Odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe będą
zbierane w pojemnikach, kontenerach lub w boksach częściowo zadaszonych.
8. Zakłada się prasowanie odpadów surowcowych zebranych selektywnie i dostarczanych do
PSZOK przy użyciu prasy stacjonarnej, zlokalizowanej na placu.
Magazynowanie odpadów będzie prowadzone do czasu zebrania partii transportowej danego rodzaju
odpadów. Odpady będą przekazywane do przetworzenia podmiotom uprawnionym.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Przewiduje się na terenie PSZOK prowadzenia punktu wymiany rzeczy używanych (np. meble, zseie,
rowery, zabawki, itd.).

Zakłada się, że na terenie PSZOK będą pracować zamiennie 2 osoby w czasie do 10 godzin
dziennie, w dni robocze, oraz 8 godzin w soboty.
Zakłada się zużycie energii elektrycznej do: oświetlenia terenu, oświetlenia obiektów,
zasilania małej wagi elektronicznej, ładowania akumulatorów wózków transportowych,
zasilanie prasy itp. Szacowane zużycie roczne to ok. 10 tys. kW.
Zakłada się zużycie wody do: celów socjalnych, mycia i utrzymania terenu. Szacowane
zużycie na cele socjalne to ok. 10-15 m3/rok. Do mycia i utrzymania terenu szacuje się
zużycie na poziomie do 100 m3/rok.
Wody deszczowe będą kierowane do kanalizacji deszczowej i włączone do istniejącego
układu odwodnienia terenu bazy sprzętowo- administracyjnej PGK.
Nie przewiduje się wykorzystania materiałów innych niż paliwa do zasilania wózka
widłowego. Szacowane zużycie to ok. 0,5-1,0 Mg/rok.
Zakres usług i robót wraz z wymaganiami technicznymi opisano w tabeli poniżej. Zestawiono także
wymagania dot. wyposażenia

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Tabela 2 Wykaz usług i robót do wykonania w ramach kontraktu
Lp.

Obiekt, zakres usług i
robót

Opis i wymagania techniczne

Wymagania uszczegółowione

1.

Badania

Badania geotechniczne terenu budowy

2.

Projektowanie

Projekt budowlany do celów pozwolenia na budowę, projekt
powykonawczy,
inne
dokumenty
wg.
wymagań
Zamawiającego i właściwych organów.

3.

Utwardzenie terenu, plac i
układ komunikacyjny na
placu.

Powierzchnia ok. 3600 m2 (+/-5%)

Przyjąć jako założenia do projektowania układu komunikacyjnego:

+









Wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej
drogowej o minimalnych wymaganiach konstrukcyjnych:







kostka betonowa drogowa, Tetka, szara, fazowana gr. 8,0
cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.=5,0 cm
podbudowa górna z chudego betonu C8/10 konsystencji
S1 gr. 30,0 cm
podbudowa dolna stabilizacja drogowa C3/4 - 30,0 cm
wymiana gruntu do 1,8 m z odwodnieniem
Plac ograniczyć krawężnikami betonowymi 1530100 cm
wystającymi (w świetle 12,0 cm ponad nawierzchnie
placu) oraz obniżonymi (w świetle do 0,0 cm ponad
nawierzchnię jezdni –w miejscach połączenia nawierzchni
istniejących z nawierzchnią nową) ułożonymi na ławie
betonowej B-15 z oporem.

Teren
nasypowy,
wymagający
przeprowadzenia
geotechnicznych posadowienia w zagęszczonej siatce.

badań

Klasa drogi: D
Prędkość projektowa VP [km/h] 30
Ilość jezdni 1
Szerokość jezdni [m] 4,50 – 7,20
Szerokość ciągów pieszych [m] 0,75 – 1,50
Kategoria ruchu KR 3
Obciążenie samochody ciężarowe do 40 Mg.

Wykonać plac ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego
kanalizacji deszczowej.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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4.

Sieć wodociągowa

Przyłącze wody: z istniejącego wodociągu na terenie bazy, w
punkcie wskazanym na planie sytuacyjnym, średnica – 90 mm
Woda będzie pobierana do celów sanitarnych, utrzymania
czystości i p.poż.
Doprowadzenie do każdej z wydzielonych części hali, oraz
punktu poboru wody do celów utrzymania czystości placów i
wiaty).
Wykonanie zgodnie ze standardami technicznymi wg. PN-EN12201-2:2004 z PE.
Należy również wykonać wodociąg do hydrantu/ów Dn 80-90.
Lokalizację hydrantów ustalić zgodnie z przepisami, przy czym
zaleca się by jeden hydrant był zlokalizowany w okolicy hali, w
strefie magazynu odpadów niebezpiecznych.

Za niedopuszczalne określa się napowietrzne prowadzenie instalacji
wody. Instalacje należy zaprojektować i wykonać z dotrzymaniem
następujących wymagań:
Materiał: ciśnieniowe rury z tworzywa sztucznego, dla wody pitnej – z
atestem dla wody pitnej, oraz rur stalowych w wiacie,
Należy wykonać doprowadzenie wody do każdego obiektu
wyposażonego w punkty czerpalne, wymagane jest zastosowanie
armatury odcinającej.
W przypadku prowadzenia rurociągów w obszarach dróg lub placów
należy zastosować rury ochronne (osłonowe) lub inne rozwiązania
gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie
szczelności, przepłukać i zdezynfekować.
Produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą
powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój
bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować
zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.

5.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Przyłącze do studzienki na terenie oczyszczalni, w punkcie
wskazanym na planie sytuacyjnym, średnica – 200 mm. Z
uwagi na utwardzenie terenu (nowa kostka betonowa)
konieczne jest wykonanie robót metoda bezwykopową.

Kanalizacja grawitacyjna: należy zastosować rury i kształtki w
wykonaniu PVC, studnie: w wykonaniu PEHD, w szczegółowym
doborze rodzaju materiału należy uwzględnić skład fizykochemiczny
ścieków,

Odprowadzenie z hali (zlewozmywak w każdej sekcji hali + wc
przy hali napraw ,).

Kanalizacja ciśnieniowa: rury i kształtki wykonane z tworzywa
sztucznego, w doborze rodzaju materiału należy uwzględnić skład
ścieków i zaprojektowane ciśnienie robocze w rurociągach,

Wykonanie zgodnie ze standardami technicznymi wg. PN-EN
1401-1:1999 z PVC.

6.

Odwodnienie terenu
kanalizacja deszczowa

i

W przypadku prowadzenia kanalizacji w obszarach dróg lub placów
należy zastosować rury ochronne lub inne rozwiązania gwarantujące
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Przewiduje się dwa rodzaje odwodnienia:


odwodnienie

placu,

dróg

i

dachu

hali

poprzez

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej.
odwodnienie części wiaty, w której będzie zlokalizowany
magazyn odpadów niebezpiecznych do zbiornika
szczelnego o pojemności ok. 2 m3.

Odwodnienie placu, dróg i dachu wiaty, odprowadzenie wód
deszczowych do kanalizacji deszczowej.





Wykonać kanalizację deszczową połączoną z istniejącą
infrastrukturą o średnicy min 300 mm
Wykonać odwodnienie liniowe, zaleca się zastosowanie
odwodnienia liniowego (typ francuski lub zbliżony),
Nośność odwodnienia min 40 Mg, o przebiegu jak na
planie sytuacyjnym.
Odwodnienie wprowadzić do projektowanej kanalizacji
deszczowej

Odwodnienie części wiaty, w której będzie zlokalizowany
magazyn
odpadów
niebezpiecznych
wykonać
jako
odwodnienie liniowe, typu ciężkiego (nacisk koła min 8 Mg).
Wprowadzić do zbiornika o poj. 2 m3, tak by potencjalne
wylewy trafiły do szczelnego zbiornika (osobny zbiornik
zapewni pełną kontrolę składu ścieków przed procesem
oczyszczania).
7.

Energia elektryczna
oświetlenie

i

Przyłącze z budynku nr 37. Należy zamontować podlicznik dla
PSZOK.
Doprowadzenie do hali magazynowej, do skrzynki zasilania
prasy stacjonarnej oraz oświetlenia terenu.
Rozprowadzenie punktów oświetleniowych, montaż skrzynki
energetycznej wyposażonej w gniazda 230V i 380V w wiacie w
każdej jej wydzielonej części.
Skrzynka zasilania prasy stacjonarnej, wolnostojąca (jak na
rysunku planu) wyposażona w gniazda do zasilania 3x380 V/50
Program Funkcjonalno - Użytkowy

Jako niedopuszczalne uznaje się napowietrzne prowadzenie linii
kablowych. Prowadzenie kabli w obszarach dróg i placów należy
rozwiązać z zastosowaniem rur osłonowych.
W instalacjach elektrycznych należy stosować środki ochrony,
zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową.
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w
ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób
pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. Przewody należy
łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju
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Hz, zabezpieczenie instalacji 32 A, zwłoczne, z wyjściem do
złącza kablowego CEE 5x32A/ 6h

oraz liczby łączonych przewodów, a także środowiska, w którym
połączenie to ma pracować.

Projektuje się minimum 5 lamp do oświetlenia placu, zgodnie z
planem sytuacyjnym. Lampy energooszczędne ze źródłem
światła LED, słupy konstrukcji lekkiej ze stali ocynkowanej,
instalacja urządzenia regulującego włączanie i wyłączanie
oświetlenia pora nocna – dzienna,

Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób
umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Trasy
przewodów elektrycznych powinny być prowadzone w liniach
prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.
Należy stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi
wyłącznie z miedzi.
Należy
zastosować
samoczynne
zmierzchowe
sterowanie
oświetleniem. Zastosowane słupy powinny być z profili
ocynkowanych a oprawy energooszczędne o wymaganym natężeniu
oświetlenia, rodzaj słupów i opraw należy dostosować do istniejącego
na terenie zakładu oświetlenia.

8.

Zabezpieczenie
pożarowe

przeciw-

Należy zaprojektować i wybudować instalacje zgodnie z
obowiązującymi przepisami p.poż.
Zaleca się rozbudowę istniejącego układu hydrantów
posadowienie 2 hydrantów na terenie PSZOK, lub wykonanie
hydrantów jak opisano w pkt. dot. sieci wodociągowej.

9.

Hala







Hala konstrukcji murowanej, o powierzchni ok. 336 m2,
wymiarach 28x12 m, jednonawowa, dzielona ścianami o
konstrukcji lekkiej na 3 części funkcjonalne.
Dach dwuspadowy, wysokość do kalenicy 6,5 m (+/10%), z połacią zadaszającą boksy. Kat nachylenia dachu
ok. 15%. Konstrukcja na kształtownikach zimnogiętych,
pokryty płytą warstwową typu dachówka, z rdzeniem
IPN gwarantującą ochronę przeciwpożarową, o grubości
min 10 cm, kolor dobrać jak na budynkach zakładu. W
dachu zamontować świetliki lub pasy pływy z funkcją
doświetlania.
Ściany wykonać z bloczków o grubości ok. 25 cm, z

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Należy zastosować instalacje hydrantowe układane w ziemi.
W miejscach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z ruchem
manewrowym samochodów lub innego sprzętu wyklucza się
stosowanie hydrantów naziemnych.

Pływa warstwowa
Pokrycie dachu- przykład
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zewnątrz pokrytych styropianem i warstwą elewacyjną.
(kolor dobrać jak na budynkach zakładu), od wewnątrz
pokryte tynkiem cementowo-wapiennym pomalowane
na biało.
Bramy segmentowe (4 szt), ocieplane o wymiarach wys.
4,5m x szer. 5 m – 2 szt oraz m 4,5 x 4 m – 2 szt .
Drzwi metalowe, przeciwpożarowe o wymiarach min
2,2m x 1m .
Posadzka betonowa dla ruchu ciężkiego min 8 Mg/koło, i
powiązać z kostką betonową placu utwardzonego.
Wiata podzielona na 3 sektory:.
a. Sektor 1 ok. 90 m2 pow. użytkowej z
przeznaczeniem na magazyn odpadów
niebezpiecznych;
b. Sektor 2 (środkowy) ok. 90 m2 pow.
użytkowej z przeznaczeniem na magazyn
zużytego
sorbetu
elektrycznego
i
elektronicznego.
c. Sektor 3 ok. 122 m2 pow. użytkowej z
przeznaczeniem na punkt wymiany rzeczy
używanych i stanowisko napraw.
Do wiaty doprowadzić, do każdego z sektorów energie
elektryczną, 220 i 380 V. W każdym z sektorów min 4
punkty zasilania energetycznego w tym 2 punkty 380
V.
Oświetlenie, minimum 6 punktów świetlne w każdym z
sektorów 1 i 2 oraz minimum 9 punktów świetlanych w
sektorze 3.
Hala nie jest ogrzewana.
Posadzka w sektorze 1 betonowa z odwodnieniem
liniowym w świetle wjazdu. Konieczne jest
wyprofilowanie posadzki w kierunku odwodnienia
liniowego. Odwodnienie liniowe włączyć do zbiornika
szczelnego o poj. 2 m3.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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10.

Boksy magazynowe

- Podłoże o parametrach placu utwardzonego
- Ściany boksów wykonane na wysokość 5 warstw bloków
betonowych o szerokości i wysokości 600mm.



11.

Elementy informacyjne i
edukacyjne

Każdy z obszarów i sektorów PSZOK musi być czytelnie opisany
jakie odpady są w nim zbierane, jakie czynności wykonywane,
jakie są nazwy obiektów itd.










Projekt tablic do treści merytorycznej, rozwiązań graficznych i
uzgodnić w Zamawiającym na etapie realizacji robót.

Wymaga się by w każdym z sektorów element
informacyjny powiązać z edukacyjnym. Dlatego zakłada
się wykonanie 10 tablic informacyjnych o wymiarach ok
1,5 x 1,0 m, podzielonych na 3 części. W części górnej
będzie informacja o zbieranym odpadzie (np. PAPIER), w
części środkowej (będzie informacja edukacyjna o rodzaju
odpadów, które należy wkładać do pojemnika/kontenera,
rodzaju odpadów których nie należy umieszczać w
pojemniku/kontenerze) w dolnej części będzie informacja
o korzyściach środowiskowych.
Tablice powinny być stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo. Napisy powinny być malowane (nie
naklejane).
Tablice montować na słupach lub konstrukcjach
metalowych ze stali nierdzewnej. Tablice montować w
widocznych miejscach dla użytkowników.
Sektory w wiacie opisać tabliczkami o wymiarach min 40x
Program Funkcjonalno - Użytkowy
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60 cm.
12.

Monitoring
przemysłowa)

(telewizja

13

Elementy edukacyjne

Montaż min. 2 kamer rozmieszczonych na zewnątrz terenu
PSZOK. Wpiąć do systemu wizyjnego zakładu.
Planuje się tablice i obiekty przestrzenne edukacyjne (np.
słupy obrotowe, gry planszowe, terenowe itp.) Ilość 3 szt.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Tabela 3 Wykaz wymaganych dostaw w ramach kontraktu
Lp
.

Opis i wymagania techniczne

Urządzenie

14
.

Waga elektroniczna
1500 kg

15
.
Wózek
akumulatorowy ,
paletowy
(stertownik)





Minimalna nośność 1 500 kg
Odczyt 0,1 kg
Wymiary (SxD) 555 mm x 1 150 mm
Rozmiar widełek (DxS) 1 150 mm x 555 mm
Dopuszczenie do pracy w strefie Exnd.
Materiał- stal, malowana
Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlacz LCD
Stopień ochrony IP54
Powtarzalność 0,2 kg
Interfejs wagi Analogowy
Napięcie Wersja zasilana prądem zmiennym; Wersja DC;
Wersja zasilana bateryjnie
Wysokość podnoszenia min115 mm
Akumulator
Typ platformy Pallet Truck Scale








Wysokość podnoszenia: min 3500 mm
Długośc wideł:, 1100 mm
Szerokość wideł: 180 mm – 270 mm
Promień skrętu: ok. 1280 mm
Nośność: min. 1500 kg
Gwarancja: 3 lata
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Wymagania uszczegółowione

Przykładowa waga paletowa

Przykładowy wózek akumulatorowy
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16
.

Wózek widłowy
spalinowy

17
.

Prasa stacjonarna














udźwig: min 1800kg
wysokość podnoszenia: min 4000 mm
widły długość: 1150 - 1250 mm
rodzaj paliwa: benzyna/gaz
szerokość wózka do 1200mm
promień skrętu do 2200mm
automatyczna skrzynia biegów
koła pneumatyczne
moc min 32KW
Oświetlenie drogowe, kierunkowskazy
Zadaszenie
Brzęczek i światło cofania





Szerokość otworu wrzutowego: min : 2000 mm
Długość otworu wrzutowego min 2400 mm
Dodatkowa wywrotnica pojemników 1,1m3

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Przykładowy wózek widłowy

Przykładowa prasa
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Moc silnika 6- 9 kW
Czas cyklu prasowania (b. jałowy): maks. 55 sek.
Siła prasowania: min 320 kN (32 t)
Zasilanie elektryczne: 3x380 V/50 Hz
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej: 32 A, zwłoczne
łącze kablowe: CEE - 5x 32 A/ 6h
System transportu pojemników transportowych: hakowy







Kontener KP -7 otwarty (7 m3) – 2szt.
( odpady budowlane),
Hakowy
Blacha dno min 3mm/boki min 2mm
Wzmocnienia wręgow z ceowników

Ogólne wymagania dla kontenerów KP7 





Kontenery KP-5/KP7/KP-10
Wysokość haka
1200mm






Kontener KP -7 (7 m3) – 2szt.
Typu zamykany z 6 klapami (papier, tworzywa sztuczne),
Hakowy




Kontener KP -7 (7 m3) – 4 szt.
Otwarty z drzwiami (odpady rozbiórkowe – np. sanitariaty,
wełna, płyta G-K, itp.), hakowy




Kontener KP -10 (10 m3) –2szt
otwarty, (odpady zielone, opony)

Program Funkcjonalno - Użytkowy



Kontener rolkowy
Kontener w wersji otwartej oraz zamkniętej: otwierany tył.
Kontener wykonany z blachy: dno o grubości blachy minimum
3 mm, ściany 2 mm i wysokość haka 1200 mm
Kontener wzmocniony min 3 wręgami z profilu Ceownik
Z/G 50x80x50x3 mm
Kontener zabezpieczony antykorozyjnie farbą podkładową i
nawierzchniową. według kolorystyki dla poszczególnych
rodzajów odpadów.
Przeznaczony
do
zbiórki
i
transportu
odpadów
przemysłowych,
komunalnych,
surowcowych
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Kontener o objętości minimum 32 m3 – 3 szt.
Zamknięty hakowy, podnoszony dźwignią hydrauliczną
dostosowany do obsługi prasy stacjonarnej (wskazanej w
pkt. 17 tabeli)
Wysokość haka wg DIN-30722 - 1570 mm





Kontener wykonany z blachy: dno o grubości minimum 4 mm,
ściany i góra 3 mm, ożebrowany
Przeznaczony
do
zbiórki
i
transportu
odpadów
przemysłowych, komunalnych, surowcowych
Wszystkie kontenery w jednakowym kolorze wg palety RAL
7011/7012/7015 – do wyboru

Kontenery

19
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Pojemniki do zbierania odpadów surowcowych. Pojemniki 1,1 m3






Przykładowe pojemniki

4 sztuki na tworzywa sztuczne,
4 sztuki na papier
1 sztuka na odpady wielomateriałowe
1 sztuka na metale
3 sztuki na szkło

Pojemniki 4 kołowe, pojemność 1100L, wyposażone w dodatkowa
pokrywę w pokrywie,
Pojemniki










odporne na uderzenia , niskie i wysokie temperatury oraz
chemikalia
odporne na działanie promieni UV
posiadające atest PZH
spełniające normę EN-840
zgodne z normą CE
wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa
przednie z hamulcem,
przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki
posiadające listwę grzebieniową i boczne uchwyty
wyposażone w wzmocnienie listwy grzebieniowej,

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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posiadające wzmocnienie bocznych ścian pojemnika







Regały magazynowe 8 szt.
Rozmiary podstawowe ok: 2,0x 2,7x0,6m
Regał wykonany z galwanizowanej blachy stalowej.
Konstrukcja modułowa.
Półki umieszczone na dowolnej wysokości, obciążenie półki
min 500 kg.

Przykładowy regał

–
–

Stoły warsztatowe 2 szt.
Rozmiary podstawowe ok: 1,85 dł. Ok. 0,75 głębokość, ok.
1,55 wysokość z nadstawką
Nośność do 700 kg.
Regał wykonany z galwanizowanej blachy stalowej.
Konstrukcja modułowa.
Półki umieszczone na dowolnej wysokości, obciążenie półki
min 700 kg.

Przykładowy stół

Regały

21
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–
–
–
–
Stół warsztatowy
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Meble
warsztatowe

-

4 szafki ścienne metalowe z amortyzatorem ciśnieniowym
podtrzymujące drzwiczki wymiary min (680 x 281 x 350
mm)

Przykładowe meble

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Szafka Narzędziowa
ruchoma

-

2 wysokie szafki metalowe z 3 schowkami na
elektronarzędzia wymiary min (600 x 458 x 2000 mm)
1 szafka metalowa podblatowa część z 2 drzwiami i 1 półką
wymiary min (680 x 458 x 910 mm)
1 szafka metalowa pod blatowa z 4 szufladami wymiary min
(680 x 458 x 910 mm)
2 szafki metalowe podblatowe z 5 szufladami wymiary min
(680 x 458 x 910 mm)
4 ścianki narzędzi wymiary min (1052 x 614,5 x 25 mm)
Blat drewniany roboczy o głębokości min 450mm i grubości
min 35mm
Szafka narzędziowa na kołkach z wyposażeniem min. 200
elementów
16 nasadek 1/2" 38mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24mm
3 nasadki 1/2" 42mm: 27, 30, 32mm
12 nasadek 1/4" 25mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13mm
7 nasadek 1/2" 76mm: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm
8 nasadek 1/4" 50mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
5 nasadek 1/2": E10, E11, E12, E14, E16
5 nasadek 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
2 przedłużki 1/2": 127mm, 254mm
2 przedłużki 1/4": 50.8mm, 101.6mm
Przegub Cardana 1/2"
2 nasadki do świec 1/2": 16mm, 21mm
Pokrętło typu T 1/2": 255mm
Pokrętło typu T 1/4": 152.4mm
Grzechotka 1/2": 255mm
Grzechotka 1/4": 155mm
Rękojeść z uchwytem 1/4" kwadrat: 150mm
3 bity płaskie z uchwytem nasadowym 1/4": 4, 5.5, 6.5mm
5 bitów Philips z uchwytem nasadowym 1/4": PH1 x2, PH2
Program Funkcjonalno - Użytkowy
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x2, PH3
3 bity Pozidriv z uchwytem nasadowym 1/4": PZ1, PZ2, PZ3
7 bitów Torx z uchwytem nasadowym 1/4": T8, T10, T15,
T20, T25, T30, T40
6 bitów Hex z uchwytem nasadowym 1/4": 3, 4, 5, 6, 7,
8mm
Klucz nastawny 200mm
6 wykrętaków: ø3-6 (L=52mm), ø6-8 (L=58mm), ø8-11
(L=66mm), ø11-14 (L=75mm), ø14-18 (L=80mm), ø18-25
(L=88mm
15 kluczy płasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24mm
9 kluczy imbusowych Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40, T45, T50
10 kluczy imbusowych sześciokątnych: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12mm
6 wkrętaków płaskich S2: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100,
5.0x100, 6.0x100mm
5 wkrętaków Philips S2: PH0x100, PH1x100, PH2x38,
PH2x150, PH3x150mm,
8 wkrętaków Torx S2: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100,
T15x100, T20x100, T25x100, T27x100mm
Wkrętak płaski CrV 6150: 6.0x150mm
Wkrętak Philips CrV 6150: PH2x150mm
Szczypce uniwersalne 180mm
Szczypce boczne 160mm
Szczypce wydłużone 200mm
Szczypce nastawne 250mm
Młotek 400g
Młotek gumowy 340g
2 przecinaki: 12.5x152, 16.0x172mm
6 wybijaków: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150,
8.0x112mm
24 gwintowniki: M3x0.5 x3, M4x0.7 x3, M5x0.8 x3, M6x1.0
x3, M7x1.0 x3, M8x1.25 x3, M10x1.5 x3, M12x1.75 x3
8 narzynek: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0,
Program Funkcjonalno - Użytkowy
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M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
Miernik gwintów
Uchwyt do gwintowników M7-M9
Uchwyt do narzynek M3-M12
Pilnik płaski 200mm
Pilnik trójkątny 200mm
Pilnik okrągły 200mm
Szczotka druciana
Teleskopowy uchwyt magnetyczny LED
Miara zwijana 3mx16mm
Kątownik 300mm
Suwmiarka 0-150mm

Elektronarzędzia




Wyposażenie
stanowiska






Przykładowe elektronarzędzia 18V

Kompresor sprężonego powietrza ( napięcie zasilania 230V,
moc min 1500W, Pojemność zbiornika min 50 litrów max 80
litrów, olejowy, wydajność min 200l/min, na kółkach,
ciśnienie max 8 bar)
Cyfrowa stacja lutownicza – grotowa (napięcie zasilania
230V, minimalna moc 48W, minimalna temp. maksymalna
450oC)
Elektronarzędzia akumulatorowe 18 V
Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Li-ion 18V z
wyposażeniem podstawowym (brzeszczot do drewna,
brzeszczot do metalu, brzeszczot do cięcia wgłębnego
regulacja obrotów w zakresie od 6000 do 20000rpm, kąt
odchylenia lewo/prawo min 1,5o, możliwość ustawienia
kąta minimum w 12 pozycjach)
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Li-ion 18V (miękki
moment obrotowy minimum 60Nm, Twardy moment
obrotowy minimum 115Nm, silnik bezszczotkowy, tryb
wiercenie-wiercenie z udarem-wkręcanie; średnica

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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wiercenia w stali do minimum 12mm, zakres uchwytu od
1,5 do 13mm)
Szlifierka kątowa akumulatorowa 18V (regulacja obrotów
w zakresie minimalnym 3000 – 8500obr/min, średnica
tarczy 125mm, masa do 3,2kg, ochrona przed
przypadkowym uruchomieniem, automatyczne wyłączenie
w momencie zblokowania tarczy)
Wyrzynarka akumulatorowa 18V (regulacja obrotów,
głębokość cięcia w stali min 5mm, w drewnie min 60mm,
regulacja kąta podstawy do 45o)
(wszystkie narzędzia akumulatorowe 18V jednego
producenta z baterią uniwersalną 5,0Ah. Ilość
wymaganych baterii minimum 5 szt, + ładowarka )
Odkurzacz przemysłowy (zasilanie elektryczne 230V, moc
min 1400W, gniazdo do podłączenia elektronarzędzi,
zbiornik o objętości min 35l, maksymalna siła ssania
minimum 20000Pa z możliwością regulacji, wydajność
minimalna 4200l/min, możliwość zasysania cieczy)
Opalarka (napięcie zasilania 230V, moc minimalna 2300W,
regulacja temperatury, maksymalna wydajność powietrza
minimum 450l/min, maksymalna temperatura minimum
600oC)
Pistolet do klejenia akumulatorowy (napięcie akumulatora
min 3,6V, czas nagrzewania maksymalnie do 20 sekund,
minimalna temperatura klejenia 170oC)
Szlifierka taśmowa (zasilanie elektryczne 230V, minimalna
moc 700W, regulacja obrotów, maksymalna prędkość
taśmy minimum 300 metrów na minutę, szerokość taśmy
do 80mm)
Wkrętak akumulatorowy (napięcie akumulatorowe 3,6V Liion, miękki moment obrotowy minimum 3Nm, adapter
kątowy, masa do 0,5kg)
Wiertarka (zasilanie elektryczne 230V, maksymalna
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prędkość obrotowa minimum 2500 obrotów na minutę,
regulacja obrotowa, uchwyt do od 1,5mm do minimum
13mm, Minimalna moc 500W, waga do 2 kg)
Spawarka inwertorowa MIG/MAG/MMA (Napięcie
zasilania 230V, Prąd spawania od minimum 20A do
minimum 150A,
Miernik parametrów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych

Narzędzia ręczne
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Podnośnik



Zestaw kluczy nasadowych1/2” od 6mm-19mm z
grzechotką
Zestaw kluczy nasadowych 3/8” od 10 mm-27mm z
grzechotką
Zestaw kluczy oczkowych od 6mm-27mm
Zestaw kluczy płaskich od 6mm-27mm
Piłka do metalu
Zestaw pilników do metalu od 37-022 do 37-522 (trójkątne,
płaskie i okrągłe)
Piła do drewna
Norzyce do blachy
Młotki ślusarskie 100, 200, 400 i 600 gram
Młotek gumowy 400g
6 wkrętaków płaskich: 8x150mm, 6x100mm, 5x75mm,
6x38mm, 2.5x40mm, 3.0x40mm
6 wkrętaków krzyżowych: PH3x150mm, PH2x100mm,
PH1x75mm, PH2x38mm, PH00x40mm, PH0x40mm
4 wkrętaki Torx: T5x40mm, T6x40mm, T7x40mm, T8x40mm
Zestaw wierteł do metalu od 1mm do 20 mm z
mocowaniem 13 mm
Zestaw szczypiec i chwytaków precyzyjnych
podnośnik do przenoszenia towarów lub używania jako stół
warsztatowy, stół rozładunkowy lub stół podnośny.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Podnośnik łatwo przesuwać dzięki czterem kołom i
wysokiemu uchwytowi do popychania. Dwa kółka
blokowane unieruchamiają wózek podczas pracy, na
przykład załadunku lub rozładunku.
Powierzchnię roboczą podnośnika podnosi się naciskając
pedał, obniża się ją za pomocą dźwigni na uchwycie.
Wysokość podnoszenia: 445-1500 mm
Ilość samonastawne z hamulcem: 2
Ilość koła stałe: 2
Nośność: 700 kg
Gwarancja: 3 lata
Uchwyt do pchania.



Paletowa wanna wyłapująca (2 szt)
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Przykładowe wanny wyłapujące

Wanna z wysokimi krawędziami do bezpiecznego przechowywania i
transportu beczek, plastikowych puszek itp. Po zamontowaniu na
palecie Euro, wannę można łatwo przewieźć przy pomocy wózka
paletowego lub widłowego. Wanna utrzymuje beczkę w miejscu
podczas transportu i zbiera wycieki. Wannę wykonano z wytrzymałej
blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Wanna

Informacje o produkcie: parametry orientacyjne:








Wysokość:
400 mm , duga 160 mm
Szerokość:
800 mm
Długość: 1200 mm
Pojemność:
380 L
Materiał: Stal
Waga: 45 kg
Gwarancja:
3 lata

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Taca
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Wanna do beczek





Taca ociekowa (8 szt)
Wanna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania
beczek, kanistrów oraz innych pojemników z płynami.
Zapobiega rozprzestrzenianiu się wycieków, co przyczynia
się stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy.
Wykonany z polietylenu, który jest niezwykle łatwy w
czyszczeniu oraz odporny na większość chemikaliów.
Wysokość:
50 mm
Szerokość:
400 mm
Długość:
790 mm
Pojemność:
9L
Materiał:
Polietylen
Gwarancja:
3 lata

Przykładowa taca

Wanna/podest do beczek
Modułowa, które można ze sobą łączyć, co pozwala
powiększyć przestrzeń pochłaniającą wycieki.
Wanna wyłapująca wyposażona powinna być w zestaw
odprowadzający wycieki, który umożliwi przepływ płynu
między pojemnikami w celu uniknięcia przepełnienia w
przypadku poważnego wycieku.
Doposażyć w rampę ułatwiającą załadunek i wyładunek

Przykładowy podest do beczek

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Pojemniki drobne









beczek
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Pojemność:
Nośność:
Materiał:
Gwarancja:



Pojemnik na leki (3 szt) i pojemnik na baterie 3 szt (małe)

140 mm
1245 mm
635 mm
90 L
1090 kg
Polietylen
3 lata

Przykładowe pojemniki małe

Pojemnik przeznaczony jest do selektywnej zbiórki odpadów
medycznych, przeterminowanych leków oraz baterii. Pojemnik o
pojemności 15l, to doskonałe rozwiązanie do aptek, szpitali,
sklepów, urzędów czy firm. Wykonany z wysokiej jakości
polipropylenu HDPE dzięki czemu jest lekki, odporny na uszkodzenia
i chemikalia w zakresie temperatury od -5°C/-40°C do +60°C.
Pojemnik na odpady niebezpieczne posiada szczelną pokrywę z
otworem uniemożliwiającym wyjęcie odpadów. Pojemnik oraz
przykrywki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtym i
czerwonym. Dzięki dodatkowym uchwytom istnieje możliwość
bezpiecznego przenoszenia pojemnika w inne miejsca. Produkt
posiada opinię PZH oraz oznaczony jest odpowiednim opisem
ostrzegawczym co znajduje się w środku.








przeznaczony do utylizacji materiałów niebezpiecznych
wykonany z wysokiej jakości polipropylenu
pojemnik o pojemności 15l
posiada szczelną pokrywę
dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych
posiada uchwyty ułatwiające transport
posiada opinię PZH

Program Funkcjonalno - Użytkowy

32

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, gmina Puck”

30
.



Pojemniki
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Pojemnik na baterie (2szt) Pojemnik na leki (2 szt) , duże

Przykładowe pojemniki duże

Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 150
litrów to idealne rozwiązanie do szkół, urzędów, szpitali, aptek oraz
zakładów produkcyjnych lub firm. Can Collector wykonano z
wysokiej jakości polietylenu, dzięki czemu kosz jest lekki i
wytrzymały. Może być zastosowany zarówno wewnątrz budynku, jak
i na zewnątrz. Pojemnik na odpady ma szczelną, zdjemowaną
pokrywę z otworem uniemożliwiającym wyjęcie odpadów. Dostępny
w czterech wyrazistych kolorach z możliwością dowolnego opisania,
przez co może służyć do zbiórki m.in. puszek, baterii lub
przeterminowanych leków.







pojemność 150 litrów
wykonany z polietylenu
lekki i wytrzymały
posiada szczelną zdejmowaną pokrywę z otworem
dostępny w czterech wyrazistych kolorach
oznaczony do zbiórki puszek, baterii, leków






Pojemnik na akumulatory (2 szt.)
wykonany z polietylenu, zamykany
konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie
pojemność min. 500 l

Przykładowe pojemniki na akumulatory

Pojemniki
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Pojemnik na świetlówki (1 szt)



Gaśnica proszkowa 6 kg na cele ppoż

Przykładowe pojemniki na świetłowki

Pojemniki

33

Gaśnica
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4.1.1.

Równoważność

Dokumentacja przetargowa w tym dokumentacja Projektowa i Warunki Wykonania i
Odbioru Robót przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach
równoważnych materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Wykonawca w ofercie
przedstawi maszyny, urządzenia i wyposażenie równoważne, spełniające wymagania
Zamawiającego.
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia,
maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje się, że nie są one wiążące, i mają one
jedynie charakter informacyjny i przykładowy.
Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór
maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i materiałów by dostosować je do istniejących i
projektowanych budynków bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni,
kubatury i układu przestrzennego.
Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował wyposażenie i
urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by
Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku podmiotów
serwisujących i naprawczych lub dostarczających części zamienne.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wniosków do Zamawiającego o zatwierdzenie
wyposażenia, urządzenia, materiału, przedkładając nazwę wyposażenia, urządzenia,
materiału, charakterystykę, producenta, dokumenty dopuszczające do stosowania w
budownictwie (tam gdzie wymagane).
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyposażenia, urządzenia, materiału nie może być później
zmieniony bez zgody Zamawiającego.
Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niż określono w tabeli nr (powyżej) . Jeżeli w Wykazie
równoważności nie wskazano równoważności dla jakiegoś urządzenia, sprzętu
wyposażenia, materiału jako równoważne uznane będą zastosowane o równych lub
lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach
materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od
daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych
parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych,
zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.
Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i przetargowej powołane są konkretne normy lub
przepisy, które spełniać mają materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i
przepisy są państwowe, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
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Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W
przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych
w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres
gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu
gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, wyposażenia i urządzeń,
za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, wymaganiami
WWiRB.
Roboty oraz zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:
 minimum 3 letni okres gwarancji jakości
 dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót urządzeń przez
okres minimum 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru.
Urządzenia i Wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i
odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały, Urządzenia i Wyposażenie muszą
posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane polskimi przepisami.
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Materiały, Urządzenia i
Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.
Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (jeśli wymagane) i instrukcje
napisane w języku polskim.
4.2 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
4.2.1.

Powierzchnie

użytkowe

poszczególnych

obiektów

wraz

z

określeniem ich funkcji

Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia „projektowanie i budowa” w zakresie
technologicznym, nie zdefiniowano szczegółowo wskaźników powierzchniowo –
kubaturowych, lecz wskazano kierunki, możliwości i ograniczenia w projektowaniu.
1. Zamawiający dysponuje terenem o powierzchni ok. 4000 m2, teren ten znajduje się
w obrębie bazy sprzętowo-biurowej PGK Sp. z o.o.
2. Zamawiający oczekuje, że w procesie projektowania Wykonawca uwzględni i
wykorzysta istniejący układ komunikacyjny i uzbrojenia terenu, oraz dokona analizy
możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem
potrzeb wynikających z budowy nowych obiektów.
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i
kubatur lub wskaźników
Zmiany przedstawionych wyżej wskaźników powierzchni są dopuszczalne, o ile jest to
uzasadnione względami technologicznymi i konstrukcyjnymi oraz zapewnieniem
bezpieczeństwa eksploatacji obiektów.
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Jeżeli w dokumencie wskazano wartości poprzedzone słowem około lub skrótem „ok” należy
przez to rozumieć tolerancję +/-5%.

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. OGÓLNE WYMAGANIA PROJEKTOWE

I BUDOWLANE

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty: według standardów
określonych w wymaganiach Zamawiającego lub wyższych, oraz zgodnie z metodami,
które umożliwią osiągnięcie efektu i parametrów określonych w PFU.
Zamawiający oczekuje, że w trakcie i po ukończeniu robót, Wykonawca uzyska na rzecz i z
upoważnienia Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje wymagane Prawami Kraju w tym
pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).
1.1 GWARANCJE I NORMY
Wymagane warunki gwarancji, jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu.
Okres Zgłaszania Wad oraz okres Gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od wystawienia
przez końcowego Protokołu odbioru robót. Gwarancją objęte są wszystkie elementy robót
(wykonanego przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje,
urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad budowlanych, technicznych i
technologicznych i użytkowych.
2. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU, ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I

WYKOŃCZENIA

1. Roboty poprzedzić badaniami geotechnicznymi, gdyż teren PSZOK jest terenem
nasypowym o nieustalonej strukturze i nośności.
2. Masy ziemne oraz odpady budowlane należy usunąć poza teren zakładu, przekazując do
odzysku lub unieszkodliwiania ( w cenie umowy).
3. Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne dla hali dostosować do obiektów
istniejących oczyszczalni, tak by stanowiły spójną całość , także kolorystycznie.
4. Rozwiązania dotyczące instalacji:
a) System odbioru wód deszczowych z placu PSZOK winien być podłączony do
zakładowej kanalizacji deszczowej wyposażonej w odstojnik i separator.
b) System kanalizacji sanitarnej zaprojektować i wykonać z hali, odwodnienie liniowe w
sektorze magazynu odpadów niebezpiecznych wpiąć do zbiornika szczelnego poj. 2
m 3.
c) Sieć energii elektrycznej zaprojektować i wykonać, jako podziemną. Doprowadzić 230
V i 380 V do hali. Rozprowadzić w hali sieć elektryczną i oświetleniową. Nadto na
placu zlokalizować skrzynkę zasilania prasy stacjonarnej, jako wolnostojąca
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wyposażona w gniazda do zasilania 3x380 V/50 Hz, zabezpieczenie instalacji 25 A,
zwłoczne, z wyjściem do złącza kablowego CEE 5x 16A/ 6h
d) Oświetlenie można zaprojektować i wykonać jako rozbudowę oświetlenia zakładu lub
jako odrębne oświetlenie PSZOK. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń
elektrycznych powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami (wodnymi,
telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego
usytuowania. Należy tu szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów
indukowanych w wewnętrznych instalacjach przez prąd piorunowy płynący w
przewodach zewnętrznej instalacji piorunochronnej. Kanały do prowadzenia
wewnętrznych linii zasilających można także wykorzystywać do prowadzenia innych
instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych.
e) Osprzęt instalacyjny podtynkowy. W węzłach sanitarnych bryzgoodporny o stopniu
ochrony IP44. W pomieszczeniach technologicznych – naścienny hermetyczny o
stopniu ochrony IP65.
f) Wymagane jest oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona
przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa
oraz połączenia wyrównawcze. W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu
porażeniem, oraz w przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia
ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania we właściwym
czasie, powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne.
g) Dla dróg ucieczkowych wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
h) W pomieszczeniach technicznych należy zastosować oprawy oświetleniowe
energooszczędne.
i) Sieć wodociągowa zaprojektować i wykonać jako podziemną. Doprowadzić do hali
oraz na placu do mycia terenu, podlewania itp..
j) System przeciwpożarowy – zaleca się rozbudowę istniejącego systemu p.poż poprzez
montaż 2 hydrantów w obrębie PSZOK, w tym jeden w obszarze Hali.
k) Obiekty kubaturowe należy wyposażyć w instalacje odgromowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Rozwiązania dotyczące standardu wykończenia:
a. punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i
kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe – handlowe;
b. umywalki, miski ustępowe, pisuary ceramiczne białe; miski ustępowe i pisuary
ze spłuczką dotykową;
c. kratki ściekowe chromowane, podłogowe korytka odwodnienia liniowego
chromowane;
d. włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniach automatyczne.
e. oprawy z inwerterem na dwie godziny pracy, oprawy będę pełniły rolę opraw
awaryjnych, ewakuacyjnych i stanowiły oświetlenie dozorowe.
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f. farby ścienne, łatwo zmywalne, odporne na mycie pod wysokim ciśnieniem,
zawierające środki pleśniobójcze.
2.1 ZAMIENNOŚĆ
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki,
a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części
zamiennych.
2.2 STANDARYZACJA METRYCZNA
Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system
metryczny, a wskaźniki temperatury w oparciu o skalę Celsiusa. Parametry techniczne
urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje
bezpieczeństwa należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu
Jednostek Miar i Jakości.
2.3 BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać w sposób uniemożliwiający
samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji).
Należy zachować wystarczającą, zgodną z przepisami, wysokość ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.
2.4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
W przypadku zastosowania jako zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
powłok lakierniczych wymagane jest, co najmniej piaskowanie do stopnia czystości SA 2 (wg
PN-ISO 8501-1:1996 przygotowanie podłoży stalowych przed nakładem farb i podobnych
produktów i malowanie warstwą podkładową 2 x 40 μm oraz warstwą nawierzchniową o
grubości 80 μm lakierem dwukomponentowym. Dopuszcza się zastosowanie innych,
gwarantujących nie mniejszą od wyżej wymienionej, skuteczność metod zabezpieczenia
antykorozyjnego.
2.5 CZĘŚCI ZAMIENNE
Wykonawca sporządzi wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i
materiałów eksploatacyjnych zaleconych, jako rezerwa dla Zamawiającego. Dostawa części
zamiennych nie będzie przedmiotem Umowy. Wykonawca zagwarantuje, że części zamienne
będą łatwo dostępne przez okres przynajmniej 5 lat po podpisaniu Końcowego protokołu
odbioru. Wykonawca dostarczy wykaz materiałów użytych do robót ze wskazaniem typu,
producenta, symboli , kolorów tak by możliwe było łatwe zidentyfikowanie materiału i jego
zakup do celów naprawczych przez Zamawiającego.
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B.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do
zapoznania się z:
-

Z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w PFU i umowie,

-

warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej
inwestycji,

-

zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie,
urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Wskazane (ale nie jest wymagane) jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca
dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i
infrastrukturą.
Na etapie wykonawstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PFU,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, tolerancje
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia
zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora i
Zamawiającego, którzy dokonają odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Program Funkcjonalno - Użytkowy

40

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, gmina Puck”

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie,
gmina Puck”
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Zasadnicze elementy umowy obejmują zaprojektowanie i wykonanie:
a. robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych;
b. robót drogowych:
i. placów i ciągów komunikacyjnych drogowych o powierzchni ok. 3600m2,
c. robót uzbrojenia terenu:
i. przyłącza wodociągowego ok 50 m,
ii. przyłącza kanalizacji sanitarnej ok. 50 m przepustem,
iii. przyłącza energetycznego- ok. 30 m,
iv. kanalizacji deszczowej ok
powierzchniowe placu 80m,

200

m

oraz

odwodnienie

liniowe

d. budowy hali o wymiarach 28m dł. x 12 m szer. I powierzchni ok. 336 m2 oraz
boksów o powierzchni ok 280 m2, częściowo zadaszonych, powierzchnia
zadaszenia ok 140 m2, wysokość ścian boksów min. 2,5 m, długość ścian boksów
ok. 40 m. Hala winna być podzielona ścianami na sektory robocze:
i. magazyn odpadów niebezpiecznych,
ii. magazyn odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
iii. punkt napraw i wymiany rzeczy używanych,
e. budowy boksów otwartych, powierzchnia boksów ok 300 m2, wysokość ścian
boksów min. 2,5 m, długość ścian boksów ok. 70 m
f. budowy oświetlenia terenu, minimum 5 punktów świetlnych,
g. montażu monitoringu wizyjnego, minimum 2 kamery – włączone do istniejącego
systemu monitoringu na terenie zakładu,
h. wyposażenia obiektów w meble, urządzenia sanitarne, grzewcze, oświetleniowe i
inne urządzenia niezbędne dla funkcjonowania PSZOK (według specyfikacji w
dalszej części PFU);
i.

wyposażenia obiektu w kontenery, pojemniki i regały do gromadzenia i
magazynowania odpadów (według specyfikacji w dalszej części PFU);

j.

dostawy wózka akumulatorowego, paletowego (1 szt.) o udźwigu > 1500 kg,
dostawy wagi elektronicznej min. 1000 kg, wózka widłowego, spalinowego
(według specyfikacji w dalszej części PFU);

k. dostawy prasy stacjonarnej i min 3 kontenerów 32 m3 do obsługi prasy (według
specyfikacji w dalszej części PFU);
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2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót
budowlanych, w tym dokumentacji geotechnicznej posadowienia budynków, projektu
budowlanego, dokumentacji powykonawczej.
3. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i
formalno–prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na
budowę i jeśli będzie wymagane pozwolenia na użytkowanie.
4. Opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych
dla urządzeń, instrukcji stanowiskowych, BHP i p. poż..
5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw oraz
eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji.
6. Wykonanie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych
elementów, w tym instalacji wymagających oznakowania.
7. Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów,
chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób, który nie zakłóci normalnej
pracy pozostałych obiektów zakładu.
9. Wszystkie dokumentacje projektowe, opracowania, raporty podlegają pisemnemu
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru a następnie przez Zamawiającego, przed
skierowaniem ich do właściwych instytucji w celu uzgodnienia, zatwierdzenia lub
uzyskania wymaganych pozwoleń.
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na etapie
projektowania inwestycji.
1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1.

Organizacja robót budowlanych

1.4.1.1 Ramowy harmonogram robót

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczególnych robót: sieci
wodociągowej, sieci zasilania elektroenergetycznego i kanalizacji sanitarnej powinien
przewidzieć wykonanie wszystkich robót w trakcie maksymalnie krótkiego wyłączenia z
czynnej eksploatacji poszczególnych mediów. Tam gdzie to konieczne Wykonawca wykona
obejścia tymczasowe na czas prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy na Roboty, do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji
i szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z
koniecznością zachowania ciągłości pracy zakładu.
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1.4.1.2 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje Dokumenty Wykonawcy wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły
uzyskać wszystkie wymagane przepisami pozwolenia, aby zapewniły dostawcom i
personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały
eksploatację ukończonych robót. Inspektor nadzoru będzie miał prawo dokonywać
przeglądów Dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek są one sporządzane.
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony
Inspektorowi do weryfikacji, a Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:
-

projekt budowlany (zmiana projektu – jeśli wymagana),

-

wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie trwania robót (np. projekt zabezpieczenia
czy przebudowy istniejącego uzbrojenia),

-

raporty zawierające wyniki testów,

-

dokumentacja odbiorowa,

-

dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi
oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),

-

instrukcje obsługi i konserwacji,

-

materiały szkoleniowe.

1.4.1.3 Dokumenty placu budowy
1.4.1.3.1.

DZIENNIK BUDOWY

„Dziennik Budowy" oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia
Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac
budowlanych. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik Budowy
będzie prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy oraz używany zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Do dziennika budowy przed rozpoczęciem robót należy
dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór, i kontrola techniczna
robót budowlanych , osoby te są zobowiązane potwierdzić wpisem przyjęcie powierzonych
im funkcji.
1.4.1.3.2.

DOKUMENTY LABORATORYJNE, DEKLARACJE, CERTYFIKATY, ITP.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uporządkowanej , według dat i rodzajów , metoda archiwizacji będzie
opisana w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru i
Zamawiającego.
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1.4.1.3.3.

INNE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
-

protokoły przekazania terenu budowy,

-

umowy cywilno-prawne z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

-

protokoły częściowe odbioru robót,

-

protokoły z narad i ustaleń,

-

korespondencję na budowie.

Dokumenty będą gromadzone w formie uporządkowanej.
1.4.1.3.4.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Do dokumentacji budowy należą: kopia pozwolenia na budowę wraz
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Wszystkie dokumenty protokoły i próbki, przechowywane będą w uporządkowany sposób.
Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentacji, również na nośnikach
elektronicznych. Dokumenty powinny być przechowywane do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiającemu po zakończeniu budowy. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający
będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie i w sposób przewidziane prawem.
1.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT
1.5.1.

Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.
1.5.2.

Organizacja robót

W terminie określonym w umowie Wykonawca przedłoży Inspektorowi szczegółowy
program Robót. Roboty wykonywane będą realizowane według tego szczegółowego
programu lub jego aktualizacji, jeśli taka będzie potrzebna. Program będzie uwzględniał m.in.
podział Robót na etapy, uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowe.
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1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie wymagań Zamawiającego
określonych w PFU oraz w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową
zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymaganiach Zamawiającego
w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru i Zamawiającego, który dokona odpowiednich interpretacji lub
uzupełnień.
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji Robót, że w
przypadku rozbieżności, wymiar zmierzony ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego protokołu
końcowego odbioru robót.
Wykonawca będzie utrzymywać tempo robót zgodnie z harmonogramem i nie dopuści do
przedłużania Robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa
prowadzenia robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty związane
z utrzymaniem (zwiększeniem) odpowiedniego tempa robót, nie później niż w 48 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.5.

Tablice informacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscu określonym przez
Zamawiającego tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków UE
oraz tablice informacyjne wynikającą z prawa budowalnego. Treść i format tablic będzie
zatwierdzona przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania,
zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych na Terenie Budowy do czasu przejęcia
Robót przez Zamawiającego (data wystawienia końcowego protokołu odbioru robót)
Tablice informacyjna oraz tablica dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą
odpowiadać, wymaganiom określonym przez prawo budowlane, zostać umieszczone w
widocznym miejscu.
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Koszty tablic informacyjnych będą ponoszone przez Wykonawcę i muszą zostać przewidziane
w Cenie umowy.
1.5.6.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa i bezkolizyjnej pracy pracownikom spółki PGK, oraz dostawcom odpadów do
istniejącego PSZOK.
W trakcie prowadzenia Robót, PGK będzie prowadził normalną działalność eksploatacyjną.
Wykonawca zabezpieczy i nie naruszy interesów osób trzecich na terenie budowy oraz poza
jej terenem.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być konieczne dla przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić PGK oraz Inspektora nadzoru o zamiarze
rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi PGK i Inspektora nadzoru oraz będzie współpracował z PGK przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.
1.5.7.

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie projektowania i prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót
budowlanych i wykończeniowych Wykonawca będzie:
-

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

-

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności PKP,
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację istniejących
obiektów, budowli i dróg dojazdowych, i podejmie wszelkie środki ostrożności i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością
powstania pożaru.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe emisje o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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1.5.8.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz
placu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do
obiektów i budynków w okresie trwania umowy, aż do zakończenia robót.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z
prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie budowy:
-

właściwy rozładunek ciężkich materiałów,

-

magazynowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w
miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,

-

zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca
magazynowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy
transporcie),

-

zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów
prefabrykowanych.

1.5.8.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem
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 z dnia 10 lipca 2003 r.)
1.5.8.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

47

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, gmina Puck”

spowodowanych przez personel Wykonawcy lub jego podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy.
1.5.9.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca Robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz
zaplecze Wykonawcy. Zaplecze Wykonawcy można urządzić na terenie zakładu. Energię
elektryczną oraz wodę należy w własnym zakresie doprowadzić do obiektów zaplecza
budowy z miejsca wskazanego przez PGK. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z
niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, warsztatów oraz dróg
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych umową.
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednie pomieszczenia
sanitarno-higieniczne. Pomieszczenia te muszą być regularnie sprzątane i usunięte po
zakończeniu robót.
Zamawiający nie gwarantuje dostawy żadnych mediów na Plac Budowy na czas trwania
Robót. Na terenie zakładu są dostępne woda, kanalizacja, energia elektryczna. Wykonawca
może na podstawie odrębnej umowy, za zgodą i na warunkach PGK uzyskać dostęp do
mediów. Wykonawca winien zapłacić PGK kwotę należną za użycie takich mediów po
cenach ustalonych z PGK.
W celu ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi,
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:
-

Wykonanie objazdów/przejazdów.

-

Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki
niezbędne do zabezpieczenia placu budowy.

-

Przygotowanie terenu.

-

Konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu.

-

Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

-

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur,
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:
-

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie
pionowych, poziomych, barier i świateł.

i

usunięcie

-

Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.

-

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczeń).

-

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
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o Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.
o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego lub wymaganego
projektem) w terminie 14 dni od zakończenia robót.
Powyższe należy uwzględnić w Cenie umowy.
1.5.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania
Robót, aż do dnia wydania końcowego protokołu odbioru robót, z uwzględnieniem
normalnej eksploatacji pozostałych obiektów zakładu.
1.5.11. Ogrodzenie

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Teren budowy należy wygrodzić. Wygrodzenie winno być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Sposób wygrodzenia winien być uzgodniony z PGK i Inspektorem nadzoru.
1.5.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących
dopuszczalnych obciążeń jezdni zarówno na trasach dojazdowych jak i na terenie
oczyszczalni.
1.6 NAZWY I KODY
Nazwy i kody dla Usług i Robót podano na stronie tytułowej Programu funkcjonalnoużytkowego.
2. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT,

WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI

Materiały, urządzenia, instalacje i inne wyroby budowlane, muszą być z asortymentu bieżąco
produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w części C pkt. 4 oraz ich
najnowszym, aktualnym wersjom.
Zastosowane Materiały, Urządzenia i wszelkie instalacje oraz wyposażenie muszą być
fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. wymagane polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki
jakości, muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.
Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje, napisane w
języku polskim.
Materiały, Urządzenia, instalacje, i inne wyroby budowlane, których to dotyczy muszą
posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie.
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2.1 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW
Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem dokumenty oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien
powiadomić Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz
winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Zamawiającego w
rezultacie ich wprowadzenia.
2.2 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
Jeżeli podczas realizacji Robót Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy
materiałów, urządzeń i wyposażenia które w opinii Inspektora nadzoru są nieodpowiedniej
jakości, to Inspektor nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń i
wyposażenia z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń i
wyposażenia.
Materiały, urządzenia i wyposażenie nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, urządzenia i
wyposażenie Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.3 TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu zalecanych
przez producenta.
Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone materiały
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się
w czasie ruchu pojazdu.
Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste maszyny i
urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpowiednich
pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem należytej
ostrożności.
Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne urządzenia i instalacje mogą być
transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami
transportowymi. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie
spowodują zmiany struktury mieszanki (segregacji składników), zmiany jej mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, nadmiernego jej zawilgocenia i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową.
Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inspektor
nadzoru nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do wbudowania materiałów i
urządzeń uszkodzonych podczas transportu.
2.4 PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
uzgodnieniu z Inspektora nadzoru i Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość
należącego do niego i do jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu (Sprzętu
Wykonawcy). Sprzęt Wykonawcy powinien posiadać wydajność umożliwiającą terminową
realizację i dobrą jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny i mieć
zapewnioną obsługę serwisową. Sprzęt powinien spełniać wymagania środowiskowe.
Inspektor nadzoru może również zarządzić wymianę lub modyfikację jednostek Sprzętu
wywierających ponadnormatywnie, niekorzystny wpływ na otoczenie, emisje hałasu,
zanieczyszczeń do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego (np.
przez wycieki płynów eksploatacyjnych).
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania Sprzętu, który w jego opinii
może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie obiektów, instalacji lub infrastruktury.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów
sprzętu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne urządzenia i instalacje mogą być
transportowane wyłącznie odpowiednio do tego celu przystosowanymi środkami transportu.
Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie wymaganiami Zamawiającego
oraz z dokumentacją Wykonawcy, oraz z odpowiednimi normami i przepisami prawa
polskiego.
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1.1.

Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów

wysokościowych w terenie.

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy obiektów liniowych i kubaturowych dla potrzeb budowy obiektów.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą;
-

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,

-

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

-

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

-

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

-

ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, ustabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformować Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
5.1.2.

Przygotowanie terenu budowy i usunięcie górnej warstwy gleby.

Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac, należy przeprowadzić oczyszczanie terenu na
wszystkich obszarach, na których wykonane zostaną stałe elementy robót lub element
konstrukcyjne.
Górną warstwę gleby należy usunąć. Usunięta górna warstwa gleby powinna być zachowana
do późniejszego wykorzystania na cele zagospodarowania terenu (zieleń, trawniki).
Wszystkie inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu zakwalifikować
należy jako materiały przeznaczone do wykorzystania na terenie budowy lub jako odpady
wytworzone przez Wykonawcę. Koszty usuwania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady
winny być poddane procesom odzysku, a jeśli to niemożliwe to unieszkodliwiania.
5.2 ROBOTY ZIEMNE
Przed rozpoczęciem wykopów należy sprawdzić stan powierzchni terenu i stosownie do
stwierdzonych potrzeb należy wykonać ewentualne, dodatkowe geodezyjne pomiary
uzupełniające lub badania geotechniczne. Gdy nawierzchnia jest elementem
projektowanego zagospodarowania terenu sposób wykonania powinien odpowiadać
wymogom projektu zagospodarowania terenu.
Dokumentację wykopów należy aktualizować w zakresie wynikającym ze stanu gruntu
ujawnionego jego odkryciem.
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania
określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla robót
ziemnych (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd.
Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).
5.2.1.

Odwodnienie wykopów

Zasadniczo nie przewiduje się odwodnienia, w normalnych warunkach pogodowych.
Metody odwodnienia mogą obejmować: wykonanie tymczasowych drenów, rowów
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp,
igłofiltrów i innych urządzeń odwadniających i powinny uwzględniać wszystkie materiały i
wyposażenie potrzebne do eliminowania gromadzenia się wody w wykopach, w tym do
stałego utrzymywania poziomu wód gruntowych poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu,
gdy roboty budowlane zostaną ukończone przynajmniej w takim zakresie, że konstrukcje nie
będą narażone na uszkodzenia wywołane przez zjawiska pływania, wyporu hydrostatycznego
lub inne.
Szczególną uwagę zwraca się na zjawiska pływania występujące w przypadku częściowo
ukończonych konstrukcji przy braku odpowiedniej kontroli wód gruntowych lub
dopuszczenia do zalania wykopów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i dodatkowe koszty wynikłe z
zaniedbania przedstawionego ostrzeżenia.
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W trakcie planowania i wykonywania systemu odwadniającego należy uwzględniać wymogi
minimalizacji zagrożenia naruszenia struktury gruntu, szczególnie w przypadku, gdy
naruszenie struktury gruntu mogłoby spowodować uszkodzenia znajdujących się w pobliżu
instalacji lub konstrukcji.
Wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu urządzenia tymczasowe powinny być
sytuowane poza terenem przewidzianym na stałe elementy konstrukcyjne. Inna lokalizacja
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i
uwarunkowaniami prowadzenia j robót. Po zakończeniu robót, gdy system odwadniania nie
będzie już potrzebny; wyżej wymienione elementy tego systemu należy zlikwidować przez
wypełnienie strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub
betonem.
Odprowadzanie wód z systemów odwadniających może być rozpoczęte po uzyskaniu
wymaganych przepisami prawa zezwoleń, w tym zezwoleń lub uzgodnień właścicieli terenu i
urządzeń. Koszty odwodnienia nie będą osobno płatne należy je ująć w cenie oferty.
5.3 ROBOTY BUDOWLANE
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania
określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" (Publikacja
pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 - 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa).
5.3.1.

Fundamenty, konstrukcje nośne

Rodzaj, sposób wykonania i materiały fundamentów i konstrukcji nośnych należy wykonać, a
tam gdzie konieczne także zaprojektować, z uwzględnieniem wymagań i wytycznych
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu budowy i określonych w obliczeniach
statycznych obciążeń obiektu. Doboru materiałów i zabezpieczeń należy dokonać na
podstawie rozpoznanej agresywności środowiska gruntowo – wodnego podłoża.
5.3.2.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji Wykonawcy.
-

izolacje poziome: z zastosowaniem folii PE lub PEHD o odpowiedniej do warunków
gruntowych i konstrukcji posadzek grubościach,

-

izolacje pionowe:
membranami.

z

zastosowaniem

dodatkowych

zabezpieczeń

wytłaczanymi

W przypadku zidentyfikowania zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować
drenaże opaskowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do ziemi.
5.3.3.

Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowych zasadniczo powinny być wykonywane i przygotowywane do
montażu w warunkach warsztatowych. Wykonywanie elementów na budowie, w czasie
montażu dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach i dotyczy zaznaczonych w
dokumentacji elementów montażowych. Nie określa się preferencji w zakresie sposobu
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łączenia elementów i mocowania do
antykorozyjnych określono w części A.IV.2.4
5.3.4.

fundamentów.

Wymagania

zabezpieczeń

Mury z materiałów ceramicznych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości, spoin,
do pionu i poziomu z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek, wyskoków i
otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić na
całej ich długości. W miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy
stosować końcowe strzępia zazębione. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać
jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z
innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych.
5.4 ROBOTY INSTALACYJNE
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania
określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja
pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa).
Zasady i standard realizacji robót instalacyjnych opisano w dokumentacji Zamawiającego
oraz W PFU części A rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. i rozdział
5.5 ROBOTY DROGOWE
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania
określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja
pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa). Zasady i standard realizacji robót drogowych opisano w W PFU części A
5.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania
określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja
pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa).
Pozostałe niewyszczególnione lub nieokreślone w PFU wymagania i parametry techniczne
należy założyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5.7 WYMAGANIA MIEJSCOWE I ŚRODOWISKOWE
Przewidziane do zastosowania wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać
warunkom środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom.
W zależności od miejsca wykonywania robót lokalne warunki środowiskowe mogą się różnić
od ogólnie założonych, materiały i elementy gotowe powinny być tak dobrane i
zaprojektowane, aby wytrzymały wpływ występujących tam czynników korozyjnych. W
szczególności:
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 produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami mają być
wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie
drobnych części stałych) i nie mogą ulegać biodegradacji,
 posadzki w hali PSZOK powinny być łatwo zmywalne, antypoślizgowe. Posadzki,
powinny być trudnościeralne i odporne na obciążenia typu udarowego oraz
mrozoodporne, o wytrzymałości na obciążenie od kół ładowarki min. 5 kN/m2,
 produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia
toksykologicznego,
umożliwiać
rozwój
bakterii
i
mikroorganizmów
chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.
Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.
6. DZIAŁANIA

ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W

NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków wykonawcy przed rozpoczęciem Robót należy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości obejmującego:
-

organizację wykonania robót, w tym terminy realizacji i sposób prowadzenia robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

-

sposób i procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Część szczegółową opisującą;
-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

-

rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

-

sposób magazynowania materiałów,

-

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

-

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

-

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów robót,

-

sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadają
wymaganiom.
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6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (Sl).
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest
ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane i jej późniejsze zmiany oraz akty wykonawcze do
niej.
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac
będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie
stanowią inaczej, a ich jakość nie będzie niższa niż tam określona.
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi być zgodny z jednym z następujących dokumentów odniesienia:
z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą Techniczną w
odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego
właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od
właściwości określonych w Polskiej Normie.
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami
atestacyjnymi: Certyfikacja zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z
Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o
systemie oceny zgodności z późn. zmianami..
Deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą
lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji
zgodności określa ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. z późn. zmianami.
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te
są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.
Wykaz tych wyrobów określa Prawo Budowlane.
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają
procedurom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r z późn.
zmianami.
6.3 ODBIÓR WYMIARÓW
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących
norm, a w tym w szczególności:
1. PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących
dokładności wymiarów.
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2. PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.
3. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
4. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
5. PN-ISO 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
6. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i
elementów budowlanych. Metody i przyrządy.
6.4 WARUNKI EKSPLOATACYJNE
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały muszą być zdolne do
funkcjonowania w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować
na miejscu budowy i eksploatacji. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić
w następujących granicach:
-

temperatura powietrza: -30°C do +35°C,

-

wilgotność powietrza (relatywna): 0% do 95 %,

-

ciśnienie atmosferyczne: 850mbar do 1200mbar.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakości
obejmującego personel, sprzęt, dostawy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia dane dotyczące
proponowanego systemu kontroli jakości obejmujące:
-

wykaz rodzajów pomiarów i badań dla poszczególnych elementów robót, z określeniem
metodyk i charakterystyk przyrządów,

-

częstotliwość i zakres reprezentatywności ; poszczególnych serii pomiarów i badań,

-

świadectwa potwierdzające aktualność legalizacji, prawidłowość kalibracji i zgodność z
wymaganiami norm określających procedury badań.

-

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań testowych w celu sprawdzenia i oceny ich poziomu.
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.5 BADANIA I POMIARY
Pobór próbek do badań prowadzony będzie losowo, ze stosowaniem zasady, że wszystkie
jednostkowe elementy (w tym próbki ścieków) mogą być z jednakowym
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pojemników do pobierania próbek, podlegają one
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Wyniki badań podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru.
6.5.1.

Raporty z badań

Raporty z badań opracowane przez Wykonawcę powinny być przekazywane Inspektorowi
nadzoru jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie
zapewnienia jakości.
Raporty należy opracowywać na formularzach wskazanych przez Inspektora nadzoru lub
innych zaakceptowanych przez niego.
6.5.2.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla potrzeb kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów, w tym również w
źródłach ich wytwarzania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi
nadzoru wszelkiej potrzebnej pomocy w tym względzie.
Zgodność robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, w tym z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczególnych robót podlega ocenie przez Inspektora nadzoru z
uwzględnieniem zatwierdzonego wcześniej systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę.
6.6 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, wyroby, elementy, które
posiadają;
-

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

-

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.

Dla materiałów, wyrobów, elementów, dla których wymagane są atesty, każda dostarczona
ich partia musi być udokumentowana atestem producenta, a w razie potrzeby również
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów Wykonawca dostarczy
Inspektor nadzoru. Materiały, wyroby, elementy, dla których obowiązują atesty mogą być
badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodności ich właściwości z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie, to zostaną one odrzucone.
6.7 ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW, MASZYN , URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW GOTOWYCH
Zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów gotowych o parametrach
lub cechach jakościowych innych od wyspecyfikowanych w ofercie lub PFU wymaga
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uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru, który wcześniej zobowiązany jest
uzyskać zgodę Zamawiającego.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadami
ukrytymi materiałów, urządzeń, wyposażenia i elementów gotowych, użytych do realizacji
obiektów.
Przed realizacją zamówienia na materiały, urządzenia , wyposażenie lub elementy gotowe,
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację o planowanych do
zamówienia, która powinna obejmować:
-

specyfikacje techniczną zamówienia z określeniem wymagań dla każdej pozycji (normy
krajowe, międzynarodowe, atesty jakościowe, bezpieczeństwa, itp., tam gdzie
wymagane),

-

proponowanych dostawców,

-

informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie
atestów i certyfikatów,

-

inne wymagania stosownie do określonych w PFU i projektach,

-

informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia oględzin, sprawdzenia i prób
materiałów lub gotowych elementów w siedzibie producenta (dostawcy), niezależnych
ośrodkach badawczych, u innych użytkowników przez Inspektora nadzoru, jego
przedstawiciela lub inny wskazany przez niego podmiot.

Wykonawca rozpocznie realizację każdego takiego zamówienia po uzyskaniu zatwierdzenia
Inspektora nadzoru.
7. KOMUNIKACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Zamawiający, Inspektor nadzoru i Wykonawca, w celu zapewnianie należytej komunikacji
będą organizowali Rady Budowy i spotkania koordynacyjne. Termin i miejsce spotkania
ustala Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. Ustala się że Rady
Budowy będą odbywały się co najmniej 1x w miesiącu, a spotkania koordynacyjne co
najmniej 2 razy w miesiącu.
Wykonawca będzie co miesiąc przedkładał raport z realizacji Robót. Raport będzie zawierał
co najmniej:
a) Opis stanu zaawansowania Robót, datę rozpoczęcia i datę zakończenia danej roboty.
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy prezentujący stan zaawansowania rzeczowego i
finansowego robót.
c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót (problemy i propozycje ich rozwiązania).
Szczegóły dot. zakresu raportu i terminu składania, Wykonawca uzgodni z Inspektora
nadzoru.
8. PRZEDMIAR I OBMIARY ROBÓT
Przedmiar i obmiary robót nie mają zastosowania w niniejszym przypadku.
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9. ODBIÓR ROBÓT
9.1 RODZAJE ODBIORÓW
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego:
a) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) uczynnienie poszczególnych instalacji
c) odbiór końcowy – przejęcie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie protokołu
końcowego robót),
d) odbiór ostateczny– ostateczne rozliczenie umowy po upływie okresu gwarancji i
rękojmi (wystawienie Świadectwa Wykonania).
9.2 ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH
Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie
przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
9.3 UCZYNNIENIE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I OBIEKTÓW
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, poszczególne sieci i
przyłącza realizowane na terenie oczyszczalni, będą podlegały odbiorom częściowym po
dokonaniu sprawdzenia ich sprawności, szczelności itd..
Każdy nowy lub zmodernizowany obiekt będzie poddany następującym próbom:






sieci elektryczne i oświetlenie: próby odbiorowe obejmować będą: próbę zasilania,
prezentację oświetlenia w trakcie działania wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami
sterowania. Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe
świadectwo na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej. Tymczasowe świadectwo dla
urządzeń działających przy niższym napięciu zostanie wydane po zademonstrowaniu
działania takich urządzeń podłączonych do prądu.
System uziemienia: sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spełniają wymagania
odpowiednich PN.
System kanalizacji: sprawdzenie szczelności, spadków, syfonowania.
System wodociągowy: sprawdzenie szczelności.

9.4 ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót, po uczynnieniu wszystkich
sieci. Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do
poszczególnych instalacji. Wykonawca musi potwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie
parametry techniczne i jakościowe, jak wymagał tego Zamawiający a gwarantował
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Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę na Roboty. Odbioru końcowego dokona
Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy (dalej Komisja odbiorowa) sporządzając protokół z czynności odbiorowych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, a także w zakresie wykonanych Robót
uzupełniających i poprawkowych, zostały zrealizowane.
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej w PFU (z
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Kontrakcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej uwzględniające te zmiany.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi
pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia użytkowania PSZOK.
Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie (w imieniu i na rzecz
Zamawiającego), Wykonawca przedłoży do sprawdzenia Inspektorowi następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu i inne projekty, w tym
projekty Wykonawcy,
b) wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie
realizacji budowy,
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń
technicznych,
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
i) dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru, wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej na
CD . rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,
j) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące:
-

zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
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-

dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów;

-

uporządkowanie placu budowy i jego okolic – w tym ulic, sąsiednich posesji,
budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w
trakcie wykonywania Robót;

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i
urządzeń,
Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do
dokumentacji powykonawczej.
9.5 PRZEJĘCIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
Inspektor nadzoru wystawi Protokół odbioru końcowego.
Przy czym wystawienie Protokołu odbioru końcowego musi być poprzedzone przedłożeniem
przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe :

 dla każdej części Urządzeń – instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3
egzemplarze), oraz kopie rysunków.
2. Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi zawierające:

 instrukcje techniczne i instrukcje obsługi Urządzeń, zawierające co najmniej,
 karty katalogowe Urządzeń z adresami producentów i dostawców,
 wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystykę (krzywe, wykresy, świadectwa
z badań i wszelki inne świadectwa, etc.);
 dane techniczne;
 opis funkcji;
 instrukcje dotyczące instalacji i montażu;
 aktualną konfigurację, parametry ustawienia, etc.
 rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;
 licencje na oprogramowanie;
 programy użytkownika;
 instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy);
 plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów
serwisowych) ;
3. Sprawozdanie techniczne obejmujące:

a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót.
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b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego.
c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.
d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.
e. Rozliczenie Robót.
4. Karty gwarancyjne i urządzeń technicznych, Karty gwarancyjne urządzeń i wyposażenia powinny
posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata od daty protokołu odbioru końcowego.
5. Instrukcje BHP.

9.6 SZKOLENIE PERSONELU
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie
obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach
Kontraktu dla obiektów odbieranych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi wszystkich urządzeń,
zasad przeglądów i serwisowania, obsługi oprogramowania. Materiały będą sporządzone w
języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 3 osoby.
Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i
przekaże je uczestnikom szkolenia.
9.7 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy od daty protokołu odbioru
końcowego) Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do:
a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile
producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów
gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego;
b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie
umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad,
c) przeprowadzania napraw Robót w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii urządzeń,
które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa
eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem
danego urządzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. W
razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez
Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami rzeczowymi w
przekonujący sposób.
d) dostawy łatwo zużywalnej części, części zamiennych i materiałów – których nie ujęto w
wykazie o którym mowa w rozdziale A.IV.2.5.
Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5lat) i gwarancji (3 lata) określono w
umowie na Roboty.
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9.8 ŚWIADECTWO WYKONANIA
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione przez Zamawiającego w ciągu 28 dni po
upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym , gdy Wykonawca
usunie wszystkie wady. Świadectwo wykonania będzie jedynym dokumentem
potwierdzającym ostateczne rozliczenie robót wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i
rękojmi.
10. ZASADY PŁATNOŚCI
Zasady płatności określa umowa na roboty.
Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inspektor nadzoru będzie podejmował
decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inspektor nadzoru
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla
potrzeb sporządzania Rozliczeń.
Cena w Wykazie Cen uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie w dokumentacji Zamawiającego, PFU i umowie i zakresie
robót zasadniczych, dostaw, robót tymczasowych, prac towarzyszących i innych.
Cena obejmuje w szczególności:
 Prace projektowe, geodezyjne, badania geotechniczne i inne badania i opracowania;
 Robociznę bezpośrednią;
 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu;
 Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia;
 Dokumentację powykonawczą;
 Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne
Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.;
 Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
 Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w
całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym i rękojmi;
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną Robót i
innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do
obliczenia ceny jest Program Funkcjonalno-użytkowy i umowa.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada
Wykonawca.
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. Prace
towarzyszące w tym roboty tymczasowe, geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacja
powykonawcza nie będą osobno płatne, winny być wliczone do ceny oferty.

C.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY

POTWIERDZAJĄCE

ZGODNOŚĆ

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Z

WYMAGANIAMI

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający oświadcza że dysponuje następującymi decyzjami administracyjnymi
niezbędnymi do realizacji Robót.
1. Decyzja Wójta Gminy Puck umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach:
2. OŚWIADCZENIE

ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości na których będą realizowane
roboty budowlane.
3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Dla niniejszego projektu nie mają zastosowania:
1. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
2. inwentaryzacja zieleni,
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, jeśli jest to konieczne do
zaprojektowania i wykonania Robót, w ramach ceny umowy wykonać wszystkie badania
geotechniczne posadowienia budynków i budowli.
W związku z tym, że umowa dotyczy projektowania i budowy, Wykonawca zobowiązany jest
do weryfikacji w terenie infrastruktury zaprezentowanej w Planie zagospodarowania
terenu urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający posiada następujące dokumenty związane z warunkami technicznymi
planowanej inwestycji:
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-

Uzgodniony plan sytuacyjny zakładu / warunki zabudowy terenu

-

Pozostałe niezbędne uzgodnienia i warunki techniczne Wykonawca winien uzyskać na
etapie prac przedprojektowych i projektowych.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem opisano
w rozdziałach powyżej.
4. PRZEPISY

PRAWNE

I NORMY ZWIĄZANE

Z

PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
Wykonawca winien realizować zamówienie z zachowaniem Polskich Norm (przenoszących
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy). W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się
w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej uwzględnia się w
kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
4.1 NORMY ZWIĄZANE
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
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Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora nadzoru.
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W
zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje
norm:
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B- - norma ustanowiona od 01.01.1994r.,
PN-EN- - norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią
identyczna,
PN-EN ISO - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą
międzynarodową ISO,
PN-ISO - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią
identyczna,
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.
4.2 PRZEPISY PRAWA ZWIĄZANE
Lista dotyczy innych przepisów niż wymienione literalnie w PFU

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH
1

2

3

4

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy.
1.0_DZ.U.10.
Dz.U.10.243.1623

2

Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68, Dz.U.11.94.551 art.38, 43.1623.pdf
Dz.U.11.135.789 art.59, Dz.U.11.142.829 art.2; Dz.U.11.185.1092 art.59,
Dz.U.11.232.1377 art.35, Dz.U.12.472 art.2, Dz.12.951 art.7, Dz.U.12.1124 (wyr.TK),
Dz.u.12.1256 art.3;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.0_DZ.U.02. 2.1_Dz.U.10. 2.2_Dz.U.12.
7
2
1
Dz.U.02.75.690
Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461, 5.690.pdf
Dz.U.10.239.1597; Dz.U.12.1289

39.1597.pdf 289.pdf

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków 3.0_Dz.U.95.
5
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
Dz.U.95.50.271

0.271.pdf
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TYTUŁ AKTU PRAWNEGO

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH
1

2

3

4

Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 22.0_Dz.U.1
2.
zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.12.462

462.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
24.1_Dz.U.0
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 24.0_Dz.U.0
4.
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
2.
198.2042.pd
Dz.U.02.108.953
108.953.pdf
f
Zmiana: Dz.U.04.198.2042
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 25.0_Dz.U.0
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 1.
inspektora nadzoru inwestorskiego.
138.1554.pd
Dz.U.01.138.1554
f
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 26.0_Dz.U.9
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 5.
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
25.133.pdf
Dz.U.95.25.133
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
27.0_Dz.U.0
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
6.
Dz.U.06.83.578
83.578.pdf
Zmiana: Dz.U.07.210.1528, Dz.U.11.99.573

27.1_Dz.U.0
27.2_Dz.U.1
7.
1.
210.1528.pd
99.573.pdf
f

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 28.0_Dz.U.0 28.1_Dz.U.0
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 3.
4.
budowę.
120.1127.pd 242.2421.pd
Dz.U.03.120.1127
f
f
Zmiana: Dz.U.04.242.2421
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. 29.0_Dz.U.1
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 2.
budowlanych. Dz.U.12.463
463.pdf
30.0_Dz.U.0
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 3.
budowlanego.
120.1134.pd
Dz.U.03.120.1134
f
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.02.2009 r. w sprawie wzorów i
sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób 32.0_Dz.U.0
posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz 9.
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
23.136.pdf
Dz.U.09.23.136
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 33.0_Dz.U.0
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 3.
zdrowia.
120.1126.pd
Dz.U.03.120.1126
f
34.0_Dz.U.0
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru 3.
protokołu obowiązkowej kontroli.
132.1231.pd
Dz.U.03.132.1231
f
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 35.0_Dz.U.0
35.1_Dz.U.1
budynku stanowiącej samo-dzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 8.
3.
sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
201.1240.pd
45
Dz.U.08.201.1240
f
Zmiana: Dz.U.13.45
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego 40.0_Dz.U.0
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów 3.
budownictwa.
220.2174.pd
Dz.U.03.220.2174
f
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Dz.U.04.92.881

42.0_Dz.U.0
4.

Zmiana: Dz.U.09.18.97 art.52, Dz.U.10.114.760 art.1, Dz. U.11.102.586 art. 4,
92.881.pdf
Dz.U.12.951 art.31
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek 43.0_Dz.U.1
1.
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.11.23.122

23.122.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2011 r. w sprawie sposobu 44.0_Dz.U.1
1.
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
Dz.U.11.87.486

87.486.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów 45.0_Dz.U.0
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 4.
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
195.2011.pd
oznaczeniem CE.
f
Dz.U.04.195.2011
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 46.0_Dz.U.0 46.1_Dz.U.0
6.
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 4.
znakiem budowlanym.
198.2041.pd 245.1782.pd
Dz.U.04.198.2041 Zmiana: Dz.U.06.245.1782
f
f
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich 47.0_Dz.U.0
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 4.
ich wydawania.
237.2375.pd
Dz.U.04.237.2375
f
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat 48.0_Dz.U.0
48.1_Dz.U.1 48.2_Dz.U.1
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
4.
0.
3.
Dz.U.04.249.2497
249.2497.pd
34.183.pdf 46
Zmiany: Dz.U.10.34.183; Dz.U.13.46
f
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.
Dz.U.02.169.1386

49.0_Dz.U.0
2.

Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.56, Dz.U.05.132.1110 art.16, Dz.U.06.170.1217 art.67, 169.1386.pd
Dz.U.08.227.1505 art.176
f
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 52.0_Dz.U.0 52.1_Dz.U.1
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.
2.
0.
Dz.U.02.241.2077
Zmiana: Dz.U.10.198.1316

241.2077.pd 198.1316.pd
f
f

Program Funkcjonalno - Użytkowy

70

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, gmina Puck”

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH
1

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności.
Jednolity tekst: Dz.U.10.138.935

2

3

4

53.0_Dz.U.1
0.

Zmiany: Dz.U.10.107.679 art.120, Dz.U.10.114.760 art.2, Dz.U.11.102.586 art.1;
138.935.pdf
Dz.U.11.227.1367 art.119, Dz.U.12.1529 art.154
54.0_Dz.U.0
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych 7.
wymagań dla sprzętu elektrycznego.
155.1089.pd
Dz.U.07.155.1089
f
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do
55.2_Dz.U.0
55.0_Dz.U.0 55.1_Dz.U.0
55.3_Dz.U.1
dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi
7.
4.
6.
0.
wymaganiami oraz ich oznakowania.
150.1071.pd
73.659.pdf 23.177.pdf
32.174.pdf
Dz.U.04.73.659
f
Zmiana: Dz.U.06.23.177, Dz.U.07.150.1071, Dz.U.10.32.174
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.11.2005 r.
Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287
Zmiany: Dz.U.09.157.1241 art.8, Dz.U.10.182.1228 art.91,

56.0_
Dz.U.10.193.
1
287.pdf

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.1997 r. Jednolity
tekst: Dz.U.98.21.94
Zmiany: Dz.U.98.106.668,Dz.U.98.113.717, (44 zmiany w latach1999-2008),
Dz.U.09.6.33 art.2, Dz.U.09.56.458, Dz.U.09.58.485, Dz.U.09.98.817 art.3, 61.0_Dz.U.9
Dz.U.09.99.825, Dz.U.09.115.958, Dz.U.09.157.1241 art.3, Dz.U.09.219.1704, 8.
Dz.U.10.105.655 art.1, Dz.U.10.135.912 (wyr. TK), Dz.U.10.182.1228 art.79, 21.94.pdf
Dz.U.10.224.1459
art.1,
Dz.U.10.249.1655,
Dz.U.10.254.1700
art.25,
Dz.U.10.182.1228 art.79, Dz.U.11.36.181 art.1, Dz.U.11.63.322 art.65,
Dz.U.11.80.432 art.70; Dz.U.11.144.855 art.1; Dz.U.08.237.1654 wynik. z art.12;
Dz.U.11.149.887 art.203; Dz.U.11.232.1378 art.1; Dz.U.12.908 art.4; Dz.U.12.1110;
Dz.U.13.2 art.1; Dz.U.13.675 art.1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie wykazu prac
62.1_Dz.U.0
62.0_Dz.U.9
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
2.
6.
Dz.U.96.114.545
127.1092.pd
114.545.pdf
Zmiana: Dz.U.02.127.1092
f
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac 63.0_Dz.U.0 63.1_
63.2_Dz.U.0
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. 4.
Dz.U.05.136.
6.
1
Dz.U.04.200.2047
200.2047.pd
107.724.pdf
Zmiana: Dz.U.05.136.1145, Dz.U.06.107.724
f
145.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i 64.0_Dz.U.0
9.
przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U.09.105.870

105.870.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie
65.0_Dz.U.0
statystycznej karty wypadku przy pracy.
9.
Dz.U.09.14.80
14.80.pdf
Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 67.0_Dz.U.9
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 3.
konserwacji sieci kanalizacyjnych.
96.437.pdf
Dz.U.93.96.437
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 68.0_Dz.U.9
3.
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
Dz.U.93.96.438

96.438.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia 70.0_Dz.U.0
70.2_Dz.U.0
70.1_Dz.U.0
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
7.
5.
Dz.U.04.180.1860
180.1860.pd
196.1420.pd
116.972.pdf
Zmiany: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420
f
f
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 76.0_Dz.U.9
9.
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U.99.80.912

80.912.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
77.0_Dz.U.0 77.1_Dz.U.0 77.2_Dz.U.0
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
0.
0.
9.
Dz.U.00.26.313
26.313.pdf 82.930.pdf 56.462.pdf
Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

r.

w

sprawie 78.0_Dz.U.0
0.

Dz.U.00.40.470

40.470.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 79.0_Dz.U.0
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 1.
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
118.1263.pd
Dz.U.01.118.1263
f
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
80.0_Dz.U.0 80.1_Dz.U.0
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
2.
3.
maszyn przez pracowników podczas pracy.
191.1596.pd 178.1745.pd
Dz.U.02.191.1596
f
f
Zmiana: Dz.U.03.178.1745
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 81.0_Dz.U.0
3.
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz.U.03.47.401

47.401.pdf

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.
84.0_
Dz.U.09.167.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.09.2009 r.
1
Jednolity Tekst Dz.U.09.167.1322
Zmiana: Dz.U.10.257.1725 art.4; Dz.U.11.45.235 art.71; Dz.U.11.122.696 art.61; 322.pdf
Dz.U.11.138.808 art.2, MP.12.127, Dz.U.12.637 art.8.
Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Jednolity tekst: Dz.U.04.3.20

85.0_Dz.U.0
4.

Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U..04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135,
3.20.pdf
Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w
86.1_Dz.U.1
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 86.0_Dz.U.0
0.
zawierających azbest.
4.
162.1089.pd
Dz.U.04.71.649
71.649.pdf
f
Zmiana: Dz.U.10.162.1089
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad 87.0_Dz.U.0
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 5.
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania
216.1824.pd
takich wyrobów.
f
Dz.U.05.216.1824
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 88.0_Dz.U.1
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 1.
zawierające azbest
8.31.pdf
Dz.U.11.8.31
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26.03.2012 r.
Tekst jednolity: Dz.U.12.404
Zmiany: Dz.U.12.769 art.23, Dz.U.12.1544 art.16

89.0_Dz.U.1
2.
404.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie 90.0_Dz.U.0
90.1_Dz.U.1
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
7.
1.
Dz.U.07.247.1835
247.1835.pd
87.488.pdf
Zmiana: Dz.U.11.87.488
f
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.08. 2013 r.
Jednolity tekst: Dz.U.2013 Nr 1232
Zmiany:Dz.U.08.111.708, Dz.U.08.138.865, Dz.U.08.154.958, Dz.U.08.171.1056,
Dz.U.08.199.1227 art.144, Dz.U.08.223.1464 art.4, Dz.U.08.227.1505 art.167,
Dz.U.09.19.100 art.26, Dz.U.09.20.106 art.6, Dz.U.09.79.666 art.110, 91.0_Dz.U.0
Dz.U.09.130.1070 art.56, Dz.U.09.215.1664, Dz.U.10.21.104 art.2, Dz.U.10.28.145 8.
art.2 i 18, Dz.U.10.40.227 art.3, Dz.U.10.76.489 art.26, Dz.U.10.119.804 art.3,
Dz.U.11.32.159 art.4, Dz.U.10.152.1018 art.7, Dz.U.10.152.1019 art.1, 25.150.pdf
Dz.U.10.182.1228 art.134, Dz. U. 10,215.1664 art.1 i 23, Dz.U.10.229.1498,
Dz.U.10.249.1657 art.1, M.P.10.78.968 pkt 1 i pkt 8, Dz.U.11.63.322 art. 70,
Dz.U.11.99.569, Dz.U.11.122.695 art. 80, Dz.U.11.94.551 art.41, Dz.U.11.152.897
art.3, Dz.U.11.178.1060 art.11, Dz.U.11.224.1341 art.1, MP.11.94.958 zał.1,
Dz.U.12.460 art.1, Dz.U.12.951 art.15, Dz.U.12.1342 art.9, Dz.U.12.1513 art.2,
M.P.12.766 zał.1, Dz.U.13.21 art.207, Dz.U.13.139 art.2, Dz.U.13.165 art.4
92.0_Dz.U.1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie sposobu 0.
ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dz.U.10.215.1414
215.1414.pd
f
93.1_MP.09. 93.3_MP.11.
94
57
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie 93.0_Dz.U.0
.958
.780.pdf i
ze środowiska.
8.
zał.2.pdf i
93.2_MP.10.
Dz.U.08.196.1217
196.1217.pd
74
Zmiana: MP.09.57.780 MP.10.74.945 zał.2, MP.11.94.958 zał. 2, MP.12.766 zał.2
f
93.4_
.945
MP.12.766
zał.2.pdf
zał.2.pdf
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych 94.0_Dz.U.0
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 3.
dotrzymania tych poziomów.
192.1883.pd
Dz.U.03.192.1883
f
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Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.03.2013 r.

95.0_Dz.U.1
3.

Jednolity tekst: Dz.U.13.686

686.pdf

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

96.0_Dz.U.1
3.

Dz.U.13.21

2

3

4

21.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk 97.0_Dz.U.1
3.
odpadów
Dz.U.13.523

523

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Dz.U.08.199.1227

98.0_Dz.U.0
Zmiany: Dz.U.08.227.1505 art.190, Dz.U.09.42.340 art.36, Dz.U.09.84.700 art.42, 8.
Dz.U.09.157.1241 art.77, Dz.U.10.106.675 art.72, Dz.U.10.119.804 art.1,
199.1227.pd
Dz.U.10.143.963 art.35, Dz.U.10.182.1228 art.173, Dz.U.11.32.159 art. 7,
f
Dz.U.11.122.695 art.81, Dz.U.11.132.766 art. 5, Dz.U.11.135.789 art. 62;
Dz.U.11.152.897 art.8; Dz.U.11.163.981 art.199; Dz.U.11.170.1015 art.5;
Dz.U.11.178.1060 art.12; Dz.U.12.460 art.5; Dz.U.12.472 art.6: Dz.U.12.908 art.28,
Dz.U.12.951 art.38, Dz.U.12.1529 art.175, Dz.U.13.21 art.219, Dz.U.13.165 art.6
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 31.08.2011 r.

99.0_Dz.U.1
1.

Jednolity tekst Dz.U.11.212.1263

212.1263.pd
Zmiany: Dz.U.11.113.657 art.42, Dz.U.12.460 art.2; Dz.U.12.892 art.2, Dz.U.13.2 f
art.2
100.0_Dz.U.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do 02
spraw sanitarno-higienicznych.
.210.1792.p
Dz.U.02.210.1792
df
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r.
Jednolity tekst Dz.U.12.145

101.0_Dz.U.
12

Zmiany: Dz.U.12.951 art.20; Dz.U.12.1513 art.5; Dz.U.13.165 art.1; Dz.U.13.21 .145.pdf
art.210
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 102.0_Dz.U. 102.1_Dz.U.
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
06
09
Dz.U.06.137.984

.137.984.pdf .27.169.pdf

Zmiana: Dz.U.09.27.169
Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12.06.2006 r.
Jednolity tekst Dz.U.06.123.858
Zmiany: Dz.U.07.147.1033 art.45, Dz.U.09.18.97 art.32, Dz.U.10.47.278 art.36,
Dz.U.10.238.1578 art.16; Dz.U.12.951 art.17; Dz.U.12.1513 art.4

103.0_Dz.U.
06
.123.858.pdf

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu 104.0_Dz.U.
realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 06
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
.136.964.pdf
Dz.U.06.136.964
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1

2

3

4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody
105.0_Dz.U. 105.1_Dz.U.
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
07
10
Dz.U.07.61.417
.61.417.pdf .72.466.pdf
Zmiana: Dz.U.10.72.466
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

106.0_Dz.U.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst 09
Dz.U.09.178.1380
.178.1380.p
Zmiany: Dz.U.10.57.353 art.1, Dz.U.12.908 art.7
df
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 107.0_Dz.U.
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 10
terenów.
.109.719.pdf
Dz.U.10.109.719
108.0_Dz.U.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 09
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
.124.1030.p
Dz.U.09.124.1030
df
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie uzgadniania
przeciwpożarowej.

projektu

budowlanego

pod

Dz.U.03.121.1137
Zmiana: Dz.U.09.119.998

względem

109.0_Dz.U.
109.1_Dz.U.
ochrony 03
09
.121.1137.p
.119.998.pdf
df

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 110.0_Dz.U.
110.1_Dz.U.
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 07
10
wyrobów do użytkowania.
.143.1002.p
.85.553.pdf
Dz.U.07.143.1002
df
Zmiana: Dz.U.10.85.553
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.
111.0_Dz.U.
00

Dz.U.00.122.1321

Zmiany:Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U.04.96.959, Dz.U.06.104.708 art.194,
Dz.U.06.170.1217 art.56, Dz.U.06.249.1832 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.164, .122.1321.p
Dz.U.09.98.817 art.23, Dz.U.09.98.818 art.2, Dz.U.10.47.278 art.34, Dz. df
U.11.132.766 art. 3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 112.0_Dz.U.
01
dozoru technicznego
Dz.U.01.30.346

.30.346.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 113.0_Dz.U. 113.1_Dz.U.
technicznych.
01
03
Dz.U.01.79.849

.79.849.pdf .50.426.pdf

Zmiana: Dz.U.03.50.426
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 114.0_Dz.U.
12
technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Dz.U.12.1468

.1468.pdf

Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
116.0_Dz.U.
12
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27.07.2012 r.
Jednolity tekst: Dz.U.12.931

.931.pdf

Zmiany: Dz.U.12.951 art.8; M.P.12.891, Dz.U.13.433 art.2
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TYTUŁ AKTU PRAWNEGO

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH
1

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30.01.2013 r.

117.0_Dz.U.
13

Jednolity tekst: Dz.U.13.260

.260.pdf

2

3

4

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości 118.0_Dz.U.
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 11
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
.148.886.pdf
Dz.U.11.148.886
119.0_Dz.U.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia 04
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
.140.1481.p
Dz.U.04.140.1481
df
Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych.
121.0_13.68
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.03.2013 r.
7. pdf
Dz.U.13.687
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.01.2007 r.
Jednolity tekst Dz.U.07.16.94
Zmiany:
Dz.U.07.176.1238
art.33,
Dz.U.07.191.1374,
Dz.U.08.59.359, 122.0_Dz.U.
Dz.U.08.144.902, Dz.U.08.206.1289, Dz.U.08.227.1505 art.177, Dz.U.09.1.3, 07
Dz.U.09.18.97, Dz.U.09.19.100 art.27, Dz.U.09.98.817 art.28, Dz.U.09.115.966 art.4, .16.94.pdf
Dz.U.09.157.1241 art.54, Dz.U.09.214.1658, Dz.U.11.5.13 art.74, Dz.U.11.106.622
art.46; Dz.U.11.102.586 art.2; Dz.U.11.187.1113 art.2; Dz.U.11.205.1209 art.1;
Dz.U.11.227.1367 art.120; Dz.U.11.230.1372 art.1; Dz.U.11.233.1381 art.5.
Dz.U.12.460. art.3, Dz.U.12.951 art.27, Dz.U.13.628 art.73
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

126.0_Dz.U.
12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.06.2012 r.
Jednolity tekst Dz.U.12.1059

.1059.pdf

Zmiany: Dz.U.07.21.124 (wynika z art.13)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych
127.0_Dz.U. 127.1_Dz.U.
warunków funkcjonowania systemu gazowego
10
12
Dz.U.10.133.891
.133.891.pdf .968.pdf
Zmiany: Dz.U.12.968
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r.
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
Dz.U.07.16.92

w

sprawie 128.0_Dz.U.
07
.16.92.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie
129.2_Dz.U.
129.0_Dz.U. 129.1_Dz.U.
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
08
07
08
Dz.U.07.93.623
.162.1005.p
.93.623.pdf .30.178.pdf
Zmiany:Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1005
df
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w
130.1_Dz.U. 130.2_Dz.U.
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 130.0_Dz.U.
03
05
zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
03
.129.1184.p .141.1189.p
Dz.U.03.89.828
.89.828.pdf
df
df
Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

Program Funkcjonalno - Użytkowy

76

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Błądzikowie, gmina Puck”

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO
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1

2

3

4

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Jednolity tekst: Dz.U.04.171.1800
Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.70, Dz.U.05.163.1362 art.46, Dz.U.05.267.2258 art.13,
Dz.U.06.12.66, Dz.U.06.104.708 art.204, Dz.U.06.104.711 art.53, Dz.U.06.170.1217
art.75, Dz.U.Dz.U.06.220.1600 art.40, Dz.U.06.235.1700 art.29, Dz.U.06.249.1834
131.0_Dz.U.
art.9, Dz.U.07.23.137, Dz.U.07.50.331 art.126, Dz.U.07.82.556 art.29,
04
Dz.U.08.17.101. Dz.U.08.227.1505 art.183, Dz.U.09.11.59 art.3, Dz.U.09.18.97
art.55,
Dz.U.09.85.716
art.1, Dz.U.10.81.530 art.58,
Dz.U.10.86.554, .171.1800.p
Dz.U.10.106.675 art.71, Dz.U.10.182.1228 art.156, Dz.U.10.219.1443 art.3, df
Dz.U.10.229.1499 art.1, Dz.U.10.238.1578 art.21, Dz.U.11.102, 586 art.5,
Dz.U.11.102.587 art.1; Dz.U.11.134.779 art.6; Dz.U.11.153.903 art.22;
Dz.U.11.171.1016
art.39;
Dz.U.11.234.1390
art.1;
Dz.U.11.233.1381;
Dz.U.11.234.1390 art.1; Dz.U.12.908 art.26; Dz.U.12.1203 art.20; Dz.U.12.1256 art.5
Dz.U.12.1445 art.1, Dz.U.12.1529 art.167
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.
Dz.U.07.82.556

135.0_Dz.U.
07

Zmiana: Dz.U.10.107.679 art.128

.82.556.pdf

Ustawa z dnia 07.05.2010
telekomunikacyjnych.

r.

o

wspieraniu

rozwoju

Dz.U.10.106.675
Zmiany: Dz.U.12.951 art.47, Dz.U.12.1445 art.11, Dz.U.12.1256 art.1
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

usług

i

sieci

136.0_Dz.U.
10
.106.675.pdf

Dz.U.11.163.981

137.0_Dz.U.
11

Zmiany: MP.12.902, Dz.U.13.21 art.221

.163.981.pdf

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
140.0_Dz.U.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.04.2012 r.
12
Jednolity tekst: Dz.U.12.647
.647.pdf
Zmiany: Dz.U.12.951 art.26; Dz.U.12.1445 art.7, Dz.U.13.21 art.212, Dz.U.13.405
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 142.0_Dz.U.
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 03
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
.164.1588.p
Dz.U.03.164.1588
df
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i 143.0_Dz.U.
nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 03
oraz decyzji o warunkach zabudowy.
.164.1589.p
Dz.U.03.164.1589
df
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.05.2010 r.
Jednolity tekst Dz.U.10.102.651

144.0_Dz.U.
Zmiany: Dz.U.10.106.675 art.67, Dz.U.10.143.963 art.34, Dz.U.10.155.1043, 10
Dz.U.10.197.1307 art.6, Dz.U.10.200.1323 art.1, Dz.11.64.341 sprost.,
Dz.U.11.106.622 art.20, Dz.U.11.115.673, Dz.U.11.130.762, Dz.U.11.135.789 art.61; .102.651.pdf
Dz.U.11.129.732 art.1; Dz.U.11.163.981 art.191; Dz.U.11.187.1110 art.1;
Dz.U.11.224.1337 art.3; Dz.U.12.908 art.14, Dz.U.12.1256 art.4, Dz.U.12.951 art.13,
Dz.U.12.1529 art.146, Dz.U.12.1429 art.1
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4

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2.04.2004 r.
Jednolity tekst Dz.U.04.121.1266

145.0_Dz.U.
04

Zmiany: Dz.U.05.175.1462 art.10, Dz.U.06.12.63 art.3, Dz.U.07.75.493 art.31, .121.1266.p
Dz.U.07.80.541 art.2, Dz.U.07.191.1374 art.2, Dz.U.08.237.1657, Dz.U.09.1.3 art.2, df
Dz.U.09.115.967, Dz.U.09.157.1241 art.23; Dz.U.11.163.981 art.190; Dz.U.13.503
art.1
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.05.2013 r.

146.0_Dz.U.
13

Jednolity tekst: Dz.U.13.627

.627.pdf

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2012 r. w sprawie stawek opłat za 147.0_MP.1
2.7
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013.
MP.12.747

47.pdf

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dz.U.03.162.1568

148.0_Dz.U.
03

Zmiany: Dz.U.04. 96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875,
.162.1568.p
Dz.U.07.192.1394 (Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.09.31.206 art.75, Dz.U.09.97.804 art.1,
df
Dz.U.10.75.474 art.1, Dz.U.10.130.871 art.3
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań 149.0_Dz.U.
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 11
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
.165.987.pdf
Dz.U.11.165.987
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.05.2006 r.
150.0_Dz.U.
06
Jednolity tekst Dz.U.06.90.631
Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok Tryb. Konst.), Dz.U.06.121.843 (sprost. błędu), .90.631.pdf
Dz.U.07.99.662, Dz.U.07.181.1293, Dz.U.09.157.1241 art.19, Dz.U.10.152.1016 art.1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji 154.0_Dz.U.
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i 02
organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych
.203.1716.p
do użytku cywilnego.
df
Dz.U.02.203.1716
Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 157.0_Dz.U.
niebezpiecznych.
11
Dz.U.11.227.1367

.227.1367.p
df

Zmiana: Dz.U.11.244.1454 art.8

Oświadczenie rządowe z dnia 23.03.2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
159.0_Dz.U. 159.1_Dz.U. 159.2_Dz.U.
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30
09
10
11
września 1957 r.
.27.162.pdf .63.395.pdf .110.641.pdf
Dz.U.09.27.162
Zmiana: Dz.U.10.63.395 (sprostowanie błędu), Dz.U.11.110.641 zał.
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.
Dz.U.64.16.93

160.0_Dz.U.
64

Zmiany: Dz.U.71.27.252, (57 zmian w latach 1972 – 2008), Dz.U.09.42.341 art.2,
Dz.U.09.79.662, Dz.U.09.131.1075 art.2, Dz.U.10.40.222 art.1, Dz.U.10.155.1037 .16.93.pdf
art.1, Dz.U.11.80.432 art.69, Dz.U.11.85.458 art.1, Dz.U.11.230.1370 art.44
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Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.06.2010 r.
161.0_Dz.U.
10

Tekst jednolity: Dz.U.10.113.759

Zmiany: Dz.U.10.161.1078 art.1, Dz.U.10.182.1228 art.152, Dz. U.11.5.13 art.75,
Dz.U.11.28.143 art.3, Dz.U.11.87.484 art.1; Dz.U.11.234.1386 art.21, .113.759.pdf
Dz.U.11.240.1429 art.6. Dz.U.12.769 art.21; Dz.U.12.951 art.30; Dz.U.12.1101 art.8;
Dz.U.12.1529 art.160, Dz.U.12.1271 art.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 162.0_Dz.U.
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 04
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
.130.1389.p
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
df
Dz.U.04.130.1389
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów 163.0_Dz.U.
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 13
dokumenty mogą być składane.
.231.pdf
Dz.U.13.231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
164.0_Dz.U.
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
164.1_Dz.U. 164.2_Dz.U.
04
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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.202.2072.p
Dz.U.04.202.2072
.75.664.pdf .72.464.pdf
df
Zmiana: Dz.U.05.75.664, Dz.U.10.72.464, Dz.U.11.42.217, Dz.U.12.365

166.4_Dz.U.
11
.42.217.pdf i
164.4_Dz.U.
12
.365.pdf

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Dz.U.08.223.1459

165.0_Dz.U.
08

Zmiana: Dz.U.09.157.1241 art.79, Dz.U.10.76.493 art.1, Dz.U.11.106.622 art.88, .223.1459.p
Dz.U.12.951 art.39, Dz.U.12.1342 art.14
df
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 166.0_Dz.U.
13
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.01.2013 r.
Jednolity tekst: Dz.U.13.267

.267.pdf

4.3 ZAŁĄCZNIKI:
1. Plan zagospodarowania terenu (rysunek nr 1)
2. Szkice elewacji hali i boksów magazynowych
3. Decyzja Wójta Gminy Puck dot. umorzenia postępowania środowiskowego.

Program Funkcjonalno - Użytkowy
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3,6 m

28,0 m

2,0 m

12 m
10 m

Elewacja północna
(frontowa)
1:100
15%

15%

10,0 m ±10%

12,0 m ±10%

6,5 m ±10%

5,0 m

4,5 m

Murek oporowy
z bloczków betonowych

4,7 m ±10%

5,0 m

4,5 m

Ściana żelbetowa
(mur graniczny boksu)

5,0 m
6,5 m±10%

Elewacja wschodnia
1:200

10,0 m

28,0 m ±10%

15,7 m
2,0 m
murek oporowy
z bloczków betonowych

4,5 m

4,0 m
4,5 m

4,0 m

6,5 m±10%
5,0 m

Elewacja zachodnia
1:200

15,7 m

28,0 m±10%
2,0 m
konstrukcja stalowa
ściany murowane (pustak 24 cm + styropian)
dach blacha warstwowa (min 12 cm)

budynek istniejący
(bez zmian)
10,0 m

Rzut 1:200
Istniejący budynek
28,0 m±10%

12,0 m ±10%

2,0 m

9,60 m

15,70 m

Pasy doświetlające
w połaci dachowej

10,0 m±10%

10,0 m±10%

mur oporowy z bloczków betonowych

ściana żelbetowa
(mur oporowy)

