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1. czĘsc oPlsoWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu wraz z wykonaniem na jego
podstawie robot polegających na budowie zespołu garaży jednosfanowiskowych wraz
z zagospodarowaniem części działki nr ewid. 1t26 (oznaczonej numerem ,,i l126,, na
załączonym szkicu ,,Plan zabudowy'' stanowiącym załącznik nr 1 do ninie;szego
programu), ark' 5, obręb Kobylepole, połozonej w Poznaniu, przy ul. Folwarcznej28-.

Zamowienie obejmuje:
- sporządzenie projektu budow|anego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- sporządzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,
- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
w wyniku, ktorych ma powstac zespoł garaŻy jednostanowiskowych.
W ramach zamowienia na|ezy takze wykonac zagoSpodarowanie terenu na działce
przeznaczonej pod budowę oraz odtworzyc' zdemontowaną na czas budowy zespołu,
nawierzchnię'

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
1. planu zagospodarowania terenu;
2. projektu budow|anego garaŻy,
3. projektu parkingu;
4. projektu insta|acji e|ektrycznej garaŻy.,
5. projektu oswietlenia terenu;
6. projektu odwodnienia terenu,
7. kosztorysu;

Charakterystyczne parametry określające wielkość robot
Zestawienie powierzch ni :

Powierzchnia działki nr 1126 3957,00 m2:
a) powierzchnia działki oznaczonej na załączniku nr 1jako ,,11125" 2977 m2'
b) powierzchnia działki przeznaczona pod budowę garazy - oznaczona na p|anie

zabudowy' stanowiącym załączn|k nr 1 jako ,,11126"
(stanowiąca plac budowy Wykonawcy) 980 m2,

w tym:

- teren, ktory musi byc całkowicie zabudowany garaŻami- wskazany |iterami A,
B, C, D iE, F, G' C na mapie stanowiącejzałącznik nr 1 ok.415 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącego na działce oznaczonej na załączn|ku nr 1jako 11125
budynku mieszkalnego S723O m2

Powierzchnia zasieku na odpady i  p lacu gospodarczego 55,10 m2.

Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca zaprojektowat iwykonał w minima|nej i|osci 19 sztuk
garaŻy. Ze wzg|ędu na mozliwe zastosowanie roŻnych techno|ogii, Zamawiający dopuszcza
moz|iwosc wykonania 23 sztuk garaŻy. Zamawiający Wymaga, aby teren wsła'.any l iterami
A, B, c, D i E, F, G, c na zatączonej kopii mapy, stanowiącej załącznik nr 1, był ciłkowicie
zabudowany garazami, tj. powierzchnia .inuoowy garaŻy wynosiła
co najmniej 415m2 +l.2%. Jednocześnie Zamawiający za|eca WykonaWCy, aby przed
przystąpieniem do sporządzenia oferty wykonai, 

- 
na potrzeby własne, koncepcjęzabudowy.
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Boksy garaŻowe na|ezy zaprojektowac i wykona c przy spełnieniu wymagan' o ktorych mowa
w załączonej Decyzji nr 449106 z dnia 10'05.2006r. o warunkach zabudowy (załącznik nr 2),
obowiązujących przepisach, wiedzy technicznej oraz załoŻonych przez inwestori wymiarow
garaŻy'.

- 6,0 m - długosc po zewnętrznym Wymiarze scian;
- 3,25 m - SzerokoŚc po Zewnętrznym obrysie scian +l- 1Oo/o'
Wysokosc garazy.2,50 m. wysokosc ta moze byc zwiększona do 1Oo/o'

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Zgodnie z załączoną mapą do ce|ow projektowych i planszą zbiorcząsieci (załączniki nr 5 i 6),
na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się obecnie:
- utwardzone miejsca postojowe wraz z układem komunikacyjnym.
- tereny zielone z drzewami,
- wpusty sieci kana|izaĄi deszczowej wraz z Separatorem, znajdującym się na częsci działki
oznaczonej 1 1125,
- | in ia kabIowa NN, Iampy wolnostc ' jące.
Miejsca postojowe oraz układ konrunikacyjny wykonane Są z kostki betonowej brukowej. Przed
przystąpieniem do budowy garaŻy na|eŻy zdemontowac kostkę z miejsc postojowych oraz
częsci układu komunikacyjnego, niezbędną do prawidłowego *ykonan ia. przedmiotu
zamowienia. Kostka ta powinna zostac zinwentaryzowana i wykorzystana przezWykonawcę do
wykonania przedmiotu zamowienia Iub w przypadku techno|ogii wyk|ucza1ącej jej wykorzystanie,
tylko zinwentaryzowana i zwrocona Zamawia|ącemu. W prżypadku konlecznosci czasowego
demontazu częsci |ub catosci |amp oswietleniowych, na|ezy je wykorzystac do ponownego
wbudowania na terenie działki
W częsci działki nr 1126, oznaczanej numerem 11125, nie przeznaczonej pod budowę garazy
znajduje się budynek mieszka|ny^ zasiek na odpady. p|ac zabaw.
Ęazd na działkę odbywa sięl od strony osied|a poprzez u|icę Fo|warczną i nie u|ega
przebudowie.

Zamawiaj ący dys pon uje.
- decyzją Nr 449106 z dnia
Miasta Poznania - zał. Nr
obiektowi;

10'05.2006r '  o Warunkach zabudowy, wydaną przez Prezydenta
2, okres|ającą urbanisty czno- budow|ane wymagania stawiane

- postanowieniem ZGiKM GEoPoZ opiniującym inwestycję- załącznik nr 3;- opiniami gestorow mediow oraz Zarządu Drog Miejsklch dotyczącymi mozliwosci pokrycia
zapotrzebowania na media związ-ane z budową zespołu garaŻy oiaz inrormac.;ą na temai obsługi
komunikacyjnej _ załącznik Nr 4;
- mapą do celow projektowych w skia|i .1 :500, ktorej kopia stanowi załącznik nr 5.

Szczegołowe właściwości fun kcjclnaIno.uzytkowe garazy
Zamawiający oczekuje, Że w budynku zostanie zapiojektowana i wykonana wenty|acja oraz
instalacja e|ektryczna. Kazdy z garaŻy musi posiidac oddzie|ną instaIację e|ektryczną
wewnętrznąz indywiduaInymi l iczrl ikami poboru prądu

1.2. Wymagania zamawiajqcego W stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązan budow|ano.J<onstrukcyjnych i wskaźnikow
ekonomicznych

Zamawiający Wymaga.aby wykonawca udzie| i t  5 letnie1 gwarancj i  na wykonane robotybudowla ne
Zamawiający Wymaga, aby e|ementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałoscnie mniejszą niŻ 30 |at.  Sieci  uzbrojenia 

- ierenu 
i  instalacje w zakresie orurowania
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i  oprzewodowania powinny zapewnic uzytkowanie W okresie nie krotszym niŻ 30 |at,
a zamontowany osprzęt iprzybory insta|acyjne powinny zapewnic Sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 1 5 lat.

1.2.2. ogolne warunki wykonania iodbioru robot budowlanych.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przy1ęcia odpowiedzia|ności od następstw i za
wyniki dziatalnoŚci w zakresie.
- organizacji i wykonywania robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesow osob trzecich,
- ochrony Środowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.
Wykonawca, w trakcie realizacji zamowienia, nie moze ograniczac swobody uzytkowania przez
mieszkancow i funkcjonaInosci istniejącego budynku mieszkalnego.

W ramach przekazania placu budowy, Zamawia1ący przekaŻe Wykonawcy całosc terenu
objętego |oka|izac1ą obiektu, oznaczoną numerem 1l126 na załączniku nr 1. Jednoczesnie
Wymagane jest, aby wykonawca w miarę moz|iwosci i postępu prac udostępnił mieszkancom
dojazd do miejsc parkingowych znajdujących się bezpośrednio W grjnicy opracowania
Wykonawcy

Wyroby budow|ane, stosowane W trakcie wykonywania robot budow|anych, mają spełniac
Wymagania po|skich przepisow. W Szczego|nosci muszą spetniac Wymagania zgod niie-z Ustawą
z dnia 16.04-2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2OO4r., nr'92, poz.BBI, a wykonawca
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regu|acjami ustawy o Wyrobach budow|anych i posiadają wymagane parametry.

Ze wzg|ędu na stan drog W sąsiedztwie obiektu transport budowy nie moŻe przekraczac
80kN/oŚ. Wymagane jest rowniez usuwanie z 1ezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodow budowy.

Zamawiający przewiduje biezącą kontrolę wykonywanych robot projektowych i budow|anych.
Kontro|i zamawiającego będą poddane W Szczegolnosci.
- rozwiązania projektowe zawarte W projekcie budow|anym - przed zltoŻeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwo|enia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- w aspekcle iclr zgodnosci z programem
fu nkcjonal no-uzytkowym or az wa ru n ka m i u mowy,
- stosowane gotowe wyroby budow|ane W odniesieniu do dokumentow potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w piolettacfr
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane !ub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na oko|icznosc zgodnosci ich parametrow z dokumentacją p'ojetio*ą
i specyfikacjami tech nicznymi.
- sposob wykonania robot budow|anych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjamJ technicznymi, programem funkcjonaIno.u=ytl.o*y' i umową.
D|a potrzeb zapewnienia wspołpracy z wykonawcą i prowad zenia kontro|i wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiający przewiduje ustanowienie osoby dozarządzania rea|izacją umowy oraz zespołu specjallśtow pełniących funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budow|ane i poiianowien u'o*y. Roboty
budowlane będą odbierane przez osobę upowaznioną ze strony zamawiającego do zalządzania
umową - inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zamawiaj ący u sta I a n astę p uj ące rorlza.1 e od bi o row :
. odbior robot zantkających i u|egających zakryciu'
- odbior koncowy,
- odbior po okresie rękojmi'
- odbior ostateczny tj po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu i kontro|i będą podIegały:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci  z dokumentami budowy,
- jakoŚc wykonania i dokładnosc prac wykonczeniowych,
- prawidtowosc fu n kcj onowa n ia za m o ntowa nych urządzen i wyposa zenia,. poprawnośc potączen funkcjonaInych. wydajnosc przesyłową i szcze|nosci (proby cisnieniowe)
w sieciach i  instalacjach.

Zamawiający ustanowtł ryczałtowe Wynagrodzenie d|a wykonawcy. Szczegołowe zasady okresla
umowa stanowiąca załącznik do S|WZ

Zamawiający Wymaga, aby wykonawca okreśIił raty płatności wynagrodzenia zaprzedmiot zamowienia, przy uwzg|ędnieniu załozenia, ze:
r wysokość należności płatnych, zgodnie z umową' po uzyskaniu prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowę' W tym, m.in.i za projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robot, kosztoryśy - nie przekroczy
5% wartości zamowienia,

l WysokośĆ na|ezności płat'nych po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwo|enia na
użytkowanie obiektu, m.in. za roboty budowlane. W iy' mi;ątro*e prawa
autorskie, nadzor autorski, dokumentację powykonawczą: wynieśil co najmniej
95% wartości zamowien na.

Należność za roboty budow|ane zostanie uzna na przez Zamawiającego za wymaga|ną po
podpisaniu przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru robot.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do
uzytku oraz do |ikwidacji wszystkich robot tymczasowych' niezbęonych do realiz aqi. przedmiotu
zamowienia. Zamawiający nie będzie opłacał robot iymczasowych takich jak. urządzenia od
transportu pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budow|ane itp' jak rowniez koszty związane z-p|acem budowy na|eŻą
całkowicie do wykonawcy.

1. 2.3. Wymagania szczegołowe:

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).
Roboty dotyczące przygotowania terenu sprowadzają się do wykonania prac rozbiorkowych
istniejącej nawierzchni, do robot związanych z u*2glęonieniem czasowego p|acu budowy,zabezpieczenia terenu wokoł obiektu na cźas wykonylruinia robot budowlanych. Zamawiający
Wymaga, aby elementy rozbiorkotve W tym kostka brukowa, |ampy oswietleniowe, zostaływysegregowane i zinwentaryzowane.

w odniesieniu do architektury i  honstrukcj i  obiektu:

Zamawiający Wymaga, aby architektura garazu (w tym ko|orystyka) nawiązywała do istniejącegobudynku mieszkalnego połozone ga przy u|. Fo|wa rczne128.
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Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w:
. technologii tradycyjney: ś;ciany nadziemia z b|oczkow z betonu komorkowego, na

zaprawie cem- wapien nej
lub
. techno|ogii monolitycznej Żelbetowej;

- dach. jednospadowy, kryty papą, konstrukcja dachu -ptyty korytkowe lub inne ze|betowe,
- posadzki betonowe, z mozliwoscią wykorzystania istniejącej nawierzchni z kostki brukowej;
- bramy garaŻowe- uchylne, sta|owe |ub segmentowe, zkratkąwenty|acyjnąw do|nej częsci,
- rozwiązanie daszkow nad bramami garazowymi powinno stanowic e|ement nawiązujący

architekturą do budynku mieszka|nego przy u|. Fo|warczne128.,
Elementy meta|owe Wymagaj ą zabezpieczenia antykorozyjnego.

W odniesieniu do instalacj i
GaraŻe nalezy Wyposazyc W niŻe1wymienione insta|acje:
- elektryczną,
- piorunochronną,
spełniając warunki okres|one w odpowiednich pismach gestorow tych mediow'
Nalezy zaprojektowac i wykonac odwodnienie terenu wzdłuŻ linii bram garaŻu (system
odwodnien Aco lub rownowazny) z odprowadzeniem przez separator. Na dzialce, oznaczonej
11125, znajduje się separator o|ejow i benzyn o przepływie nomina|nym 2Odm3/s. Przewody
kana|izacji deszczowej mogą byc wykonane z Iitych rur plastikowych PcV SN8.
W przypadku powstania koniecznosci zaprojektowania i wykonania kolejnych lamp oswielenia
terenu, na|eŻy dobrac je pod wzg|ęclem jakosciowym i wizuaInym do istniejących.

W odniesieniu do wykonczenia ol l iektu
Szczegołowe Wymaga nia zamawiającego dotyczące wykonczenia i wyposa Żenia
garazowych:
- oprawy oswiet|eniowe _ jedna na garaŻ' umieszczona na suficie. Żrodło swiatła dostosowane
do funkcji obiektu;
- gniazda wtykowe _ jedno podwolne na garaŻ.,
- kratki wentylacyjne.
- Ściany i sufity pomieszczen garaŻy wykonane z tynku wapienno- cementowego, biatkowane.

Nalezy rowniez wykonac odpowieCnie rury spustowe i rynny odwodnienia dachu. Rynny i rury
spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu mogą byc wykonane z tworzywa
sztucznego.

W odniesieniu do zagospodarowernia terenu
Zamowienie obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu. W koncowej f azie robot
na|eŻy usunąc z terenu wszystkie pozostałosci wtącznie z ewentua|nym p|ac.em budowy
i odtworzyc ewentua I n ie zniszczone el ementy zagospoda rowa n i a teren u.

2. czĘŚc INFoRMACYJNA

2.1. lnformacje ogolne
Zamawiający dysponuje dokumentarni admlnistracyjnymi i technicznymi okres|ającymi warunki
forma|ne i  techniczne wykonania garaŻy i  układu komunikacyjnego.
Wykonawca jest zobowia7any zrea|izowac przedmiot zamowienia spełniając Wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz'|J z 2OO3 r'. Nr 2O7, poz.2016 z pÓŹn. zm), rozporządzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2 r. w sprawie warunkow technicznycfr jakim
powinna odpowiadac budynki i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poŹn, zm), innych
ustaw i rozporządzen, Po|skich Ncrm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budow|anej

pomiesz czen
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Zamawiający informuje ' Że jest zobowiązany stosowac reguły wynikające z ustawy Prawo
zamowien publ icznych (Dz.U. z 2004 r. ,  Nr 19, poz. 117 z pozniejszymi zmianami). Ponadto
zamawiający informuje, ze dysponuje dokumentami technicznymi, (ktÓre wymieniono W pkt. 1.1)
stanowiącymi podstawę projektorvania.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i  uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzen iem

Zamawiający oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych otrzyma w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamowienia zostaty zabezpieczone w planie
rzeczowo-finansowym na rok 2006, w ktorym przewidziano wydatkowanie 100,0% planowanych
kosztow robot budowlanych i planowanych kosztow prac projektowych.
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia.

2.3.Zakres prac projektowych clrc wykonania w ramach zamowienia

Zamawiający Wymaga, aby wykonavuca, przed przystąpieniem do opracowania projektu
budow|anego' opracował i przedłoŻył do oceny Zamiwia1ącego koncepcję projekiową
przedstawiającą rozwiązania projektowe garaŻy i planu zagospodarowania. Zimawii;ący, W
ciągu 7 dni od dnia protoko|arnego przekazania koncepcji, 

-zgłosi' 
w formie pisemnej, swoje

uwagi do proponorruanych rozwiązan iwyda za|ecenia do uwzględniania W projekcie
budowlanym

Wykonawca opracuje projekt budow|a ny zamierzenia budow|anego w zakresie wynikającym
z rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2Oo3 r. W Sprawie szczegołowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz U. Nr 120, poz.1 133), niniejszych wytycznych ori= umowy i
uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i  pozwolenia, w tym pozwolenie na
budowę'

Przed złozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwo|enia na budowę niezbędne będzie
uzyskanie akceptacji od Zamawia|ącego dotyczącej rozwiązan projektowych zawartyih W
projekcie budowlanym.

W zakres zobowięan wykonawcy W ramach rea|izacji orzedmiotu zamowienia wchodzi rowniez
opracowan ie:
1) projektow wykonawczych. starlowiących podstawę wykonania robot budow|anych oraz
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiający Wymaga rowniez przedłoŻenia do akceptacji rysunkow wykonaw czych
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru-robÓt budow|anych przed ich
skierowaniem do rea|izaĄi, yy g5,pekcie ich zgodnosci z usta|eniami programu 

-funkcjona|no-

uzytkowego i umowy

Przed zgłoszeniem obiektu do odbioru, wykonawca wykona i dostarczy dokumentację
powykonawczą wraz z inwentaryzacją powykonawczą (w tym obmiarem W swiet|e ścian
konstrukcyjnych) zespotu garaŻy potwierdzonąprzezosobę z uprawnieniami budow|anymi.

Ponadto wykonawca powinien zapewnic objęcie funkcji kierownika budowy orazwykonanie:- harmonogram u realizacji i nwestycji,
- projektu zagospodarowania placu budowy,
- projektu organizacji robot,
- informacji projektanta o wymagarriach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Program funkcjonaIno- użytkowy

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
- planu zapewnienia jakosci  wykonywanych robot budowlanych.

Załączniki.'
1. mapa zasadnicza , ,P|an zabudowy,,- załącznik Nr 1.
2. decy4a Nr 449106 z dnia 10 0s.2006r o warunkach zabudowy,

Miasta Poznania - załaczrrik Nr 2.
wydana przez Prezydenta

3. postanowienie ZG|KM GEOPOZ, znak pisma ZG-SOG t60121161/OO, pismo z dnia
09.03.2006r._ załączntk Nr 3.

4 .  op in ie:
- AQUANET S A z cjnia 12 04 2006r - znak pisma DWIT/O 53Ut8446/2006,
tT/80-1 t469t2006.
- ENEA S'A. - umowa dotycząc uzbrojenia terenu zawart.a w dniu 19.04.2006r.;
- postanowienie ZDM z dnia 20 03.2006r , znak pisma DR/7331/1 0a/390/06;
stanowiące załącznik Nr 4;

5' kopia mapy zasadniczej do ce|ow projektowych- zaltącznlk Nr 5;
6. kopia p|anszy zbiorczej sieci- załącznik Nr 6,
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