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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 
inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej Gotelp – Pustki w gminie Czersk”.  

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym 
podaje się przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). Program funkcjonalno-
użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj” obejmuje etap projektowania (opracowanie projektu obiektu budowlanego) oraz 
etap wykonawczy (wykonanie robót budowlanych). 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego Unii Europejskiej oraz obowiązek stosowania pro-wspólnotowej wykładni 
przepisów prawa krajowego.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych 
punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

Zamówienie obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej 
i wykonanie budowy drogi dojazdowej Pustki – Gotelp. 

Uwaga: 

Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz. 

1.1.1. Charakterystyczne parametry 

PFU dotyczy budowy drogi dojazdowej na trasie Gotelp – Pustki – odcinek od 
skrzyżowania z droga powiatową Czersk – Odry do m. Pustki wraz z odnogami w lewo do 
skrzyżowania i w prawo do rzeki Niechwaszcz. Planowane parametry dla inwestycji są 
następujące: 
 Długość – 2,7 km, 
 Klasa techniczna drogi – D (dojazdowa), 
 Rodzaj nawierzchni – bitumiczna, 
 Prędkość projektowa – 30 km/h, 
 Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej – 100 kN, 
 Kategoria ruchu – KR1. 
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Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi dojazdowej o jednej jezdni z dwoma 
pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem.  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 145, 116, 524, 
501 obręb Gotelp, w miejscowościach Pustki i Gotelp, gmina Czersk, powiat chojnicki, 
województwo pomorskie.  

Obszar inwestycji jest stosunkowo płaski. Rejon m. Pustki położony znajduje się 
głównie na piaskach i żwirach wodnolodowcowych, natomiast budowa geologiczna m. Gotelp 
jest bardziej zróżnicowana – występują torfy, piaski i żwiry den dolinnych czy namuły den 
dolinnych.  

Ze względu na bliskość rzeki Nieszawki i budowę geologiczną m. Gotelp wody 
gruntowe mogą występować wysoko, stąd też przed rozpoczęciem inwestycji powinny być 
przeprowadzone badania geotechniczne.  

Teren planowanej inwestycji stanowi obecnie droga gruntowa o szerokości 4,80 m. 
Szerokość działek przewidzianych do realizacji inwestycji nie przekracza 10 m. Zgodnie z § 7 
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2015 r. (Dz. U. 2016 poz. 124) 
najmniejsza szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla drogi dojazdowej powinna 
wynosić 10 m. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest przyjęcie mniejszych szerokości, 
jednak pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań. 

Na terenie inwestycji może dojść do kolizji z innymi istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej. W m. Pustki są to: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna 
podziemna oraz telekomunikacyjna, w m. Gotelp sieć telekomunikacyjna, wodociągowa oraz 
elektroenergetyczna napowietrzna. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 
poz. 1839). 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471) znajdujące się w zasięgu oddziaływania 
przedsięwzięcia to obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009). 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 
wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu 
i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
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w niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej 
oraz właściwego wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w pełni funkcjonalny i wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej Pustki – Gotelp wraz 
z odnogami, jednostronnym chodnikiem. Konieczne będzie również wykonanie zjazdu do 
utwardzonej drogi gminnej klasy Z, zlokalizowanego na działkach 116 i 145 ob. Gotelp.  

Zakres robót obejmuje: 

 Budowę jezdni drogi gminnej, 
 Budowę zjazdu do gminnej drogi zbiorczej na działce nr 145,  
 Budowę jednostronnego chodnika, 
 Przebudowę pozostałych elementów dróg i ulic: poboczy, przepustów, rowów 

drogowych, 
 Ewentualną przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną 

drogą na warunkach wydanych przez zarządcę sieci, 
 Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

Inwestycja będzie realizowana na działkach ewid. nr 145, 116, 524, 501 ob. Gotelp, 
jednak nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w związku z realizacją 
inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.  

Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji braku 
sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Droga gminna 

Parametry techniczne drogi przewidzianej do budowy: 

 Rodzaj nawierzchni: bitumiczna, 
 Klasa techniczna: dojazdowa, 
 Prędkość projektowa Vp: 30 km/h, 
 Szerokość pasów ruchu: 2 x 2,50 m, 
 Szerokość poboczy gruntowych: 0,75 m, 
 Szerokość chodnika: min. 1,00 m, 
 Kategoria ruchu: KR1, 
 Obciążenie 100 kN/oś, 
 Długość odcinka przewidzianego do budowy: 2,7 km. 

Podane długości długość drogi ma charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie 
wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót. 
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Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. 
poz. 148) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Efektem końcowym ma być budowa drogi gminnej wraz 
z oświetleniem, chodnikiem i odwodnieniem. 

Nawierzchnie jezdni z warstwy bitumicznej należy zaprojektować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
2016 r. poz. 124), 

 Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 
wydane przez IBDiM. 

Zjazd do drogi zbiorczej 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącego zjazdu z podniesieniem jego 
parametrów do zjazdu publicznego na warunkach wydanych przez zarządcę drogi. Budowa 
zjazdu powinna odpowiadać zapisom § 113 oraz § 78 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z 2015 r. (Dz. U. 2016 poz. 124). 

Chodniki 

Chodniki dla pieszych należy zaprojektować bezpośrednio przy krawędzi jezdni lub 
w odsunięciu od niej jeśli wystąpi taka konieczność. W strefie zamieszkania dla drogi klasy D 
dopuszczalne jest nie wyodrębnianie chodników.  

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Przed złożeniem 
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu 
zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. 
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Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej 

W obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce: 

 Linie energetyczne doziemne i napowietrzne, 
 Sieć wodociągowa, 
 Sieć telekomunikacyjna. 

Ewentualna przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie 
przeprowadzona na podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na 
etapie projektu budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi. 

Ponadto niezależnie od wymagań określonych powyżej, w związku z budową drogi 
należy wykonać: 

 Regulację wysokościową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych znajdujących 
się w jezdni i pozostałych powierzchniach utwardzanych, 

 Wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych 
oraz pierścieni odciążających i dystansowych. 

Poniżej przedstawiono oszacowane ilości robót niezbędnych do wykonania. Podane 
ilości mają charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót 
niezbędnych do wykonania w ramach przebudowy/ rozbudowy poszczególnych ulic,                             
w związku z czym Wykonawca powinien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice 
jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót. 

Tabela 1: Orientacyjne ilości robót niezbędnych do wykonania 

Lp. Opis robót Jednostka miary Ilość 
Branża drogowa 
1. Przygotowanie terenu kpl. 1 
2. Roboty ziemne kpl. 1 
3. Konstrukcja zjazdu m2 350 
4. Konstrukcja chodnika m2 2700 
5. Konstrukcja jezdni m 2700 
6. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu kpl. 1 
7. Roboty wykończeniowe kpl. 1 
Pozostałe – przebudowa kolizji 
12. Szacunkowe ilości i rodzaj działań będą wynikały z projektu budowlanego 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego 

1.2.1. Szczegółowe wymagania zamawiającego 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania następujących konstrukcji 
nawierzchni budowanej drogi: 

a) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej: 

 Warstwa ścieralna SMA 11 – 4 cm, 
 Warstwa wiążąca AC 16W – 5 cm, 
 Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P – 7 cm, 
 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3– 20 cm, 
 Warstwa technologiczna – grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym 

Rm = 1,5 MPa – 10 cm. 

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, 
w obrębie włączeń do istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 2 m. W celu zapewnienia 
odpowiedniego związania międzywarstwowego należy wykonać sprysk kationową emulsją 
asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy asfaltowej. 

b) Konstrukcja chodników 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm, 
 Podsypka piaskowa – 3 cm, 
 Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego – 15 cm. 

c) Konstrukcja zjazd, utwardzenia terenu 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej/płyt chodnikowych – 8 cm, 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego – 5 cm, 
 Warstwa podbudowy pomocniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 – 20 cm. 

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Skarpy dróg należy 
humusować warstwą gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw niskich. Obramowania nawierzchni 
należy wykonać z krawężnika betonowego 30x15 cm, układanego na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe odpowiednio dostosowane do 
promieni wyokrąglających. Chodniki należy obramować obrzeżem betonowym 30x8 cm. 

Odwodnienie drogowe będzie realizowane na terenach niezabudowanych poprzez rowy 
melioracyjne, na terenach zabudowanych, gdzie nie będzie możliwości zastosowania rowów 
melioracyjnych należy zastosować urządzenia służące do retencji i podczyszczania wód przed 
ich wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika. 

Uwaga: 

Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one 
z projektu budowlanego. 
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1.2.2. Projektowanie 

Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach podpisanej umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule Zaprojektuj 
i Wybuduj. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące 
opracowania: 

 Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów do 
celów opiniodawczych, 

 Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnych 
i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym ewentualnie raporty 
oddziaływania inwestycji na środowisko, 

 Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych opracowaną 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 25, poz. 
133) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), 

 Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze 
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 163, poz. 981 z późn. zm.) oraz w oparciu 
o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości cech z określeniem kategorii 
geotechnicznej, 

 Projekt koncepcyjny budowy gminnej drogi dojazdowej we wskazanym zakresie. 
Szczegółową Koncepcje technologiczną wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego, 

 Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej we wskazanym zakresie opracowany 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.)oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 
1129). Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 
niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 
zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, 

 Projekty wykonawcze z podziałem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą m.in. z: 
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, 
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 
stałych w terenie, 
- instrukcje rozruchu projektowanych urządzeń, obiektów, 
- instrukcje obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi 
przepisami projektowanych obiektów, 

 Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego, 

 Dokumentację kosztorysową, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie opracowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 365) w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
z podziałem jak projekt budowlany, 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlano montażowych z podziałem jak 
projekt budowlany, 

 Wszelkiego rodzaju pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamierzenia nieujęte 
w niniejszym PFU . 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” 
muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 

Uwaga: 

Zakresem zamówienie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń i opinii dla działek będących 
pod specjalnym nadzorem (np. drogi wojewódzkie) w tym wszystkich niezbędnych warunków, 
dokumentów, uzgodnień, decyzji i dokumentacji wymaganej przepisami. 
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1.2.3. Program robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

 Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 
i realizacji robót, 

 Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z terenu 

budowy, 
 Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia 
aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy 
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
na terenie budowy, takich jak energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. Wykonawca jest 
zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów 
w czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych i 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 przez 
personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 
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. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47, poz. 401). 

  Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

 Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 Warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

 Utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 Sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 Przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 
 Organizacji pracy na budowie, 
 Sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 Przygotowanie terenu, 
 Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 
 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w programie robót rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 
kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 
obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 
osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 
nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać 
środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od 
stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 
wprowadzenia niniejszych wytycznych 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub ich elementy były utrzymane w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
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1.2.5. Odbiór robót 

Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie od właściwych władz lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien 
przystąpić do ich odbioru. 

Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu, 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

 Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego, 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Oryginał Dziennika Budowy. 
 Oświadczenie kierownika budowy: 

 O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 
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 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów. 
 Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 
 Uzgodnienia technologiczne. 
 Protokoły badań i sprawdzeń. 
 Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 
 Sprawozdanie techniczne, sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej oraz wszelkie oprogramowanie 
zainstalowane w obiekcie. 
W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. Po wykonanie robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 
konieczności wykonania tych robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi 
Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

1.2.6.  Format opracowań 

Dokumentacja w formie papierowej 

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny zamierzenia przed wykonaniem projektu 
budowlanego w ilości 4 egzemplarzy do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt 
koncepcyjny budowy drogi dojazdowej może być opracowany na mapach roboczych (bez 
klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali 1:1000 lub 1:500 zakupionych przez Wykonawcę 
we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Projekt koncepcyjny powinien zawierać 
(poza częścią graficzną) część opisową w formie ogólnej, w stopniu szczegółowości 
umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności proponowanych robót 
(rozwiązań technicznych) z założeniami PFU. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu 
koncepcyjnego wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”. 
Klauzula Zamawiającego „uzgodnione” upoważnia Wykonawcę do dalszych prac, tj. 
opracowania projektu budowlanego. Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego obowiązuje Wykonawcę procedura jak 
przy projekcie koncepcyjnym, tj. złożenie 4 egzemplarzy projektu do Zamawiającego celem 
zatwierdzenia projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu 
budowlanego, wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”, 
co uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę. Ilość 
egzemplarzy dokumentacji do pozwolenia na budowę winna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami. Zatwierdzeniu podlegają również projekty uzupełniające, wykonawcze i inne 
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opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia, w analogicznym 
trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. Ilość egzemplarzy do złożenia celem 
zatwierdzenia - jak w przypadku opracowań wstępnych. 

Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format 
znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
Poszczególne strony powinny być ponumerowane, a dokumentacja powinna posiadać stronę 
tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, jednostki i autorów opracowujących 
oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości 
minimum 4 egzemplarzy. 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim. 

Dokumentacja w formie elektronicznej 

Każda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego powinna być dostarczona 
przez Wykonawcę w wersji elektronicznej z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz pliki edytowalne (np. DWG),  
 Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF oraz obsługiwany przez aplikacje: MS 

Word, MS Excel. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu 
na płytach kompaktowych i przekazana Zamawiającemu w ilości min. 2 kompletów. 

1.2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego PFU, przy 
przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań. 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 2017 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250). 

Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej opisanych w PFU należy wykonać 
projekty przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 
wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów 
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt 
organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót 
w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz 
dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie warunki techniczne, 
uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz niezbędne decyzje 
administracyjne. 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na ukończenie 
wykona: 

 wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 
 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu możliwości wykorzystania w końcowym etapie budowy (np. przy 
urządzaniu skarp nasypów i wykopów i rowów), 

 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 
sąsiedztwie rejonu robót. 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 
budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej 
i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub 
w następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 
prac - porządkowanie terenu, 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 
wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy. 
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Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 
odpadów budowlanych, 

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy poprzez wyposażenie go 
w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane do tymczasowych zbiorników 
bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe, 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 
cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), 
a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 
przez upoważnione podmioty. 

Ochrona środowiska podczas robót 

Wykonawca powinien przeanalizować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 
aktualne na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót 
budowlanych. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji są 
następujące: 

a) Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 
organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 
budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo 
w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać urządzenia 
i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie 
ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakończeniu 
przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów 
adoptowanych na plac budowy. 

b) Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 
wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 
zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 
z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 
należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 
niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). 
W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. 
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c) Ochrona przed hałasem 

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty 
należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

d) Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy 
się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. 

e) Ochrona awifauny 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew 
i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 
31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać 
jej pod nadzorem ornitologicznym. Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz 
znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych Tymczasowe zabezpieczenie 
drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są narażone na 
uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
 poruszania się sprzętu mechanicznego, 
 składowania materiałów budowlanych, 
 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw 
i lepiszcz. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny 
być wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno 
się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 
2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 
wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. Zabezpieczenie drzewa na 
okres budowy drogi powinno obejmować: 
 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 

pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 
stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 
 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
 usunięcie materiałów zabezpieczających, 
 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
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2. Część informacyjna 

2.1.Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania działkami, na których przewidziana 
jest budowa drogi dojazdowej. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wyznaczonym 
przebiegiem działek ewidencyjnych.  

2.2.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy 
i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 
75 poz.690 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 
627)  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2008r.nr 199, poz. 1227), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

Uwaga: 

Niniejszego PFU nie należy traktować jako dokumentu wyczerpującego zagadnienie 
i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i robót 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU. 

 

 


