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CZĘŚĆ OPISOWA
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie ścieżki od stopy wału 
do miejsca cumowania promu (na terenie działki ewidencyjna nr 1/5 obręb 4-01-17 dzielnica Białołęka)
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Ryc.1 Orientacyjna lokalizacja i przebieg ścieżki
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji znajduje się w międzywalu rzeki Wisły i zawiera się w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. Obszar jest okresowo zalewany w związku z powyższym ścieżka wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych pozwalających na zachowanie ścieżki w dobrym stanie technicznym w trakcie przejścia podwyższonych stanów wód w rzece Wiśle. Na całym odcinku ścieżki należy zachować istniejący drzewostan.


Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem Inwestycji jest odtworzenie istniejącej ścieżki prowadzącej od stopy wału do miejsca cumowania promu.
Ścieżkę należy wykonać z nawierzchni drogi gruntowej, przepuszczalnej.
Istniejące betonowe płyty należy oczyścić z namułów. Przemieszczone przy samym wybrzeżu 7 szt zutylizować.
Należy również uwzględnić konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych i wycięcie samosiewów 
w jej obrębie i ok 1 m od światła ścieżki. Prace wykonać pod nadzorem inspektora ds. ogrodnictwa ZZW.
Teren wymaga również oczyszczenie i uporządkowanie obszaru cumowania promu.
W zakresie zagospodarowania należy zakupić i zamontować 4 ławki oraz 2 kosze do segregacji odpadków. 

Wykonanie robót należy poprzedzić przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniami 
z Zamawiającym.


Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Długość ścieżki mineralnej  około 400 m. Szerokość ścieżki ok. 2,0 m. Powierzchnia ścieżki około 800 m2.
Płyty drogowe – betonowe do oczyszczenia  z nanosu rzecznego -  długość 207 m, szerokość 2 m 
Zakup i montaż 4 ławek typu kłody topolowe. 
Zakup i montaż 2 koszy do segregacji odpadów







Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, w obszarze  NATURA  2000. Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zabrania się przemieszczania samochodami po bryłach korzeniowych oraz uszkadzania drzew i korzeni w trakcie prowadzenia prac. Jednocześnie  w  związku   z  realizacją   robót   budowlanych,   teren  winien  być   właściwie   oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie.
Zabronione jest składowanie materiałów budowlanych  lub  urobku,  zanieczyszczanie gruntu, poruszanie się pojazdami i maszynami budowlanymi w obrębie rzutu koron drzew + 2m. Prace w  okolicach  rzutu korony należy prowadzić ze szczególną  ostrożnością  z  wykorzystaniem  narzędzi  ręcznych. Niedozwolone jest ucinanie korzeni drzew w czasie prowadzenia  prac.  W  obszarze  Strefy  Ochrony Drzew (SOD) zaniechać mechanicznego zdjęcia wierzchniej warstwy gleby oraz wykonania nasypów większych niż 15 cm w porównania do niwelety gruntu rodzimego.
Jeśli nie jest możliwe tymczasowe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew za pomocą taśm, metalowych lub drewnianych profili ogrodzeniowych itp. (SOD), pojedynczy pień drzewa musi być chroniony oszalowaniem z desek.
W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie  zabezpieczenia miejsca  prowadzonych  prac  w  sposób,  jaki  jest   wymagany   zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających dla prowadzenia robót.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy tereny sąsiednie przed negatywnym wpływem prowadzonych robót i zanieczyszczeniem.


Konstrukcja rozwiązań drogowych

Ścieżkę należy wykonać z nawierzchni mineralnej - przepuszczalnej. Warstwa ścieralna ścieżki 
(o grubości 10 cm) składająca się z tłucznia kamiennego o średnicy 31,5/63 (grubość ok 6 cm) klinowanego  klińcem 4/31,5 (grubość ok 3 cm) i mieszanką  drobną granulowaną  0,075/4 
(o grubości min 1 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości  10 cm oraz geowłókninie i warstwie  odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Obrzeża 6x20x100 wykonane na ławie betonowej z oporem. W razie natrafienia na grunt nienośny należy wykonać jego wymianę.




Architektura mała

Ławka topolowa

Kłody spełniające role siedzisk wykonanych ze zdrowego drewna topolowego o długości (+/- 50cm)  200 cm i minimalnej średnicy 75 cm. W celu podparcia i unieruchomienia kłoda posadowiona ma być na dwóch niewielkich, drewnianych podstawach, złączonych za pomocą śrub. Po dwóch przeciwnych stronach belki przykręcony element kotwiący ze stali, zabetonowany w gruncie, wymiary fundamentów min. 40/40/60 dł/szer/wys, beton klasy B-20. Wysokość poziomego wcięcia kłody 45-50 cm nad poziomem gruntu, głębokość wcięcia 45-50 cm. Oparcie wycięte z kłody pod kątem 110º-115º. Wycięta część kłody oraz ranty nieheblowane i dwukrotnie zabezpieczone niebłyszczącym i niekryjącym środkiem grzybobójczym i pokryta olejem do drewna dwukrotnie. Siedzisko wykonane tak by umożliwić 
z niego grawitacyjny odpływ wody z powierzchni siedziska.
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Kosz do seregacji na odpady (model do uzgodnienia z Zamawiającym)




Oznakowanie projektu 

Ponadto należy wykonać i zamontować w widocznych miejscach tabliczkę informacyjną z oznaczeniami Budżetu Partycypacyjnego, wykonaną zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. 
Tabliczka podobna do systemu miejskiego oznaczania obiektów, o wymiarze 400x140 mm. Z prawej strony wyfrezowane lub wycięte laserem do kształtu trybika. Grafika wyklejona z folii samoprzylepnej lub druk na tylnej powierzchni (zalecane). Płyta pleksi gr.10 mm, śruby - dystanse 12 mm ze stali nierdzewnej, od spodu folia matowa.
Grafika: należy korzystać z załączonego gotowego zbioru, w razie konieczności modyfikacji - krój pisma Lato Regular kolor szary - black 70%, kolor niebieski - cyan 100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%.
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Dokumentacja techniczna

W ramach wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać:
	projekt budowlano-wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
	dokumentację powykonawczą zawierającą:
	wykazu przekazanej dokumentacji (spis),
	szczegółowego opisu wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy, podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów wraz z atestami 
i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności oraz opisem zastosowanej technologii,
	dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót,
	protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów 
	dokumentacji utylizacji materiałów,
	geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Dokumentacja powinna zawierać:
	Plan orientacyjny
	Plan sytuacyjny w skali 1:500 

Wszelkie mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca wraz z dokumentacją wykonawczą przedstawi do zatwierdzenia harmonogram robót. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę ma być, na jego  koszt,  zweryfikowana przez sprawdzającego, posiadającego stosowne uprawnienia projektowe.
Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą  techniczną  oraz, że jest on kompletny  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Żaden element zamówienia nie może zostać wykonany bez uprzedniego zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na przenośnym nośniku danych).


Terminy realizacji i etapowanie zadań
Przedmiot Umowy należy oddawać zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 
Maksymalny czas na realizację przedmiotu Umowy - do 12.XII.2019r.
-Wykonanie projektu wykonawczego 
-Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym.



CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 Informacje ogólne.

- Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem robót oraz dojazdami do miejsca wykonywania robót
- Obszar inwestycji znajduje się w obszarze Natura 2000.
- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  dokumentacji   fotograficznej  przed  przystąpieniem do wykonywania    robót,    następnie    prac    ulegających    zakryciu,     a     po    ich     wykonaniu do udokumentowania prac zakończonych. 
- Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   wersję   papierową   dokumentacji    powykonawczej,
- Teren  przyległy  należy   przywrócić   do   stanu   istniejącego przed rozpoczęciem robót,
- Wykonawca jest zobowiązany do corocznego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego.
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na zwiększeniu zakresu prac do 50 % wartości zamówienia. Zamówieniami uzupełniającymi mogą być objęte roboty tego samego rodzaju na terenie m.st. Warszawy.
- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z zakresu zamówienia, jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających,  koszty  uzyskania  dostępu do mediów i zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania nieczystości płynnych i wywozu nieczystości stałych, koszty załadunku, transportu i rozładunku sprzętu i materiałów, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, koszty ewentualnej wymiany gruntów, zmiany przyjętej technologii wykonania robót, koszty dokumentacji do wykonania, której Wykonawca jest zobowiązany ofertą, oznakowania terenu, wykonania wszelkich budowli tymczasowych typu zjazdy, zabezpieczenia drzew  itp.,  badania  i  zagęszczenia  gruntu.
- Wykonawca  ponosi   wyłączną   odpowiedzialność   za   zapoznanie   się   z   należytą starannością ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wydanymi podczas postępowania                o udzielenie zamówienia  oraz   za   uzyskanie   informacji   w   odniesieniu   do  każdego                           i   wszelkich   warunków i zobowiązań,  które  w   jakikolwiek   sposób   mogą   wpłynąć   na wartość   lub   charakter   oferty lub na wykonanie robót.
- Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu na czas budowy,
- Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:
	organizacji robót budowlanych
	zabezpieczenia interesów osób trzecich

	ochrony środowiska
	warunków BHP
	zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.



Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymogami przepisów następujących aktów prawnych:
	Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 j.t.)
	Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2017.1579 j.t.)
	Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.2017.1121 j.t.)
	Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2016.1570 j.t.)
	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017.1405 j.t.)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie Szczegółowego  zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013.1129.j.t.),
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe  obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U.  nr 63 z 30 maja  2000r. z późniejszymi zmianami),
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012.463),

-Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych
	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik Ili do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
	Polskie i Europejskie Normy.


Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  przestrzegania  stosownych  norm,  które  obowiązują  
w  związku  z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień jako uzupełniające inne wymagania postawione w PFU. 










