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1 Opis ogólny Przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem 
niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż w basenie Portu Czerniakowskiego 
w Warszawie: 
1. specjalistycznego pomostu wioślarskiego wraz z wyposażeniem; 
2. pomostów pływających w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja projektu Przystań 

Warszawa” (dalej: „Przystań Warszawa”) – budżet partycypacyjny nr 1943 (PART18). 
3. w ramach prawa opcji – pomostów pływających o szerokości ok. 2,4 m i łącznej długości 

do 100m 

1.1 Ogólny zakres prac  

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) Pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 j.t., z późn. zm.);  

Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona w stopniu dokładności niezbędnym 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia. 

3) Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie wymaganiami Ustawy z dnia 20.07.2017 r. 
Prawo Wodne (Dz.U.2018.2268j.t. z późniejszymi zmianami) wraz z pozyskaniem w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;  

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

5) Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu, jeżeli będzie niezbędny 
do wykonania Przedmiotu zamówienia; 

6) Dostawę i montaż wraz z wyposażeniem w basenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie: 

a. pływającego specjalistycznego pomostu wioślarskiego, 

b. pomostu pływającego „Przystań Warszawa”, 

c. pomostu pływającego w ramach prawa opcji, jeżeli prawo opcji zostanie zlecone; 

d. niezbędnego wyposażenia spełniającego wymagania ustawowe. 

 

6. Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń; 

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową; 

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją użytkowania oraz instrukcją 
próbnego obciążenia wodą (jeżeli jest wymagane). 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu zamówienia  

1.2.1 Charakterystyka istniej ącego terenu  

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, na lewym 
brzegu rzeki Wisły, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr: 

- 5/1 z obrębu 5-06-07; 
- 9 z obrębu 5-06-11. 

Terenem prowadzenia prac montażowych jest basen Portu Czerniakowskiego, w którym stacjonują 
barki mieszkalne i łodzie. 

 
Fot. 1 Lokalizacja planowanych robót: http://www.smapa.um.warszawa.pl 

 

 
Fot. 2 Lokalizacja planowanych robót: http://www.smapa.um.warszawa.pl 
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1.2.1.1 Lokalizacja specjalistycznego pomostu wioślarskiego 

Specjalistyczny pomost wioślarski zlokalizowany zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 
z obrębu 5-06-07 po wschodniej stronie portu, w miejscu istniejącego pomostu lub obok niego.  

 
Fot. 3 Lokalizacja specjalistycznego pomostu wioślarskiego: 
http://ukosne.um.warszawa.pl/?z=15&x=2343034.3111618874&y=6840026.091015083&hg=667# 

1.2.1.2 Lokalizacja pomostów pływających w ramach inwestycji „Realizacja projektu 
Przystań Warszawa” 

Pomosty pływające „Przystań Warszawa” zlokalizowane zostaną na działce o numerze 
ewidencyjnym 9 z obrębu 5-06-11 w bliskim sąsiedztwie domków tworzących ośrodek rekreacyjno-
kulturalny Przystań Warszawa na Cyplu Czerniakowskim oraz przejścia pod ulicą Zaruskiego, które 
łączy ośrodek z basenem portowym. Dodatkowo w południowej części basenu portowego, również 
w bliskim sąsiedztwie planowanych pomostów, zlokalizowany jest biofiltr – budowla służąca 
do podczyszczania wód płynących z kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Lokalizacja 
pomostów nie może negatywnie wpłynąć na swobodny wypływ wody z przepustu w grobli 
kamiennej, która oddziela biofiltr od basenu portowego. 

 
Fot. 4 Lokalizacja pomostów „Przystań Warszawa”: http://www.smapa.um.warszawa.pl 
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Fot. 5 Lokalizacja pomostów „Przystań Warszawa”: 

http://ukosne.um.warszawa.pl/?z=15&x=2343034.3111618874&y=6840026.091015083&hg=667# 

 
Fot. 6 Lokalizacja pomostów „Przystań Warszawa”: 

http://ukosne.um.warszawa.pl/?z=15&x=2343034.3111618874&y=6840026.091015083&hg=667# 

 

1.2.1.3 Informacje ogólne dotyczące istniejącego terenu. 
 
Dojazd do miejsca, w którym planowany jest montaż pomostów możliwy jest ulicą Zaruskiego. 
W celu wykorzystania ulicy Zaruskiego jako drogi dojazdowej na teren prac, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu projekt organizacji ruchu do akceptacji oraz zapewni ograniczenie prędkości 
do 20km/h. Maksymalne obciążenie pojazdów nie może przekroczyć 20 ton.  
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego o zwolnienie z wyżej wymienionych 
ograniczeń na czas trwania budowy pod warunkiem odtworzenia stanu istniejącego gwarantującego 
zachowanie dobrego stanu infrastruktury drogowej. Koszt usunięcia wszelkich zniszczeń powstałych 
w wyniku eksploatacji drogi ponosi Wykonawca.  
 
Zamawiający dysponuje również pochylnią przeznaczoną do wodowania większych 
jednostek i na prośbę Wykonawcy może udostępnić obiekt do zwodowania pomostów. 
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Na wejściu do portu znajduje się brama przeciwpowodziowa, której wrota wg. instrukcji eksploatacji 
w przypadku występowania wysokiej wody na Wiśle, będą zamykane przy stanie +3,64 m „0”W 
tj. kiedy na dawnym Wodowskazie Warszawa Port Praski było 500 cm.  
W tabeli stanowiącej załącznik nr 3 zestawione zostały wartości odczytów charakterystycznych 
stanów wody i odpowiadające im rzędne wyrażone w układzie Kronsztad 60 i w układzie 
warszawskim (m „0”W) dla wodowskazów Warszawa Port Praski oraz Port Czerniakowski. Poniższe 
dane należy traktować poglądowo, gdyż od 2012 roku nie były aktualizowane. 

Poza wahaniami wody, oddziaływaniem nurtu oraz wiatru (podczas użytkowania pomostów 
pływających na Wiśle), przy projektowaniu pomostów należy uwzględnić również występowanie 
w okresie zimowym tafli lodu, z uwagi na ich zimowe funkcjonowanie w porcie.  

Pomosty powinny być czynne w pełnym zakresie charakterystycznych dla portu stanów wód 
tj. od wody najniższej -0,78 m „0”W do stanów najwyższych + 3,64 m „0”W. Zamawiający wymaga 
aby przy najczęściej występujących stanach wody nachylenie trapu było możliwie łagodne.  

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem robót, istniejącą zabudową, 
dojazdami do miejsca wykonywania robót oraz warunkami wodno – gruntowymi. Wszelkie 
dodatkowe badania niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca wykona na swój koszt. 

Podstawowe parametry techniczne bramy przeciwpowodziowej 
1. światło bramy – 5,8m 
2. wysokość 9,52 m (spód konstrukcji kładki dla pieszych jest na rzędnej 7,87 m „0”W) 
3. rzędna progu – (-)1,65 m 0W 
4. rzędna zagłębienia pod wrotami – (-)2,05 m 0W 
 
 
Charakterystyka Portu Czerniakowskiego przedstawiona została w załączonych do Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego dokumentach: 
Załączniku nr 1 - Sprawozdaniu z pomiarów batymetrycznych wykonanych w Porcie Czerniakowskim 

w Warszawie; 
Załączniku nr 2 – Powykonawczej mapie geodezyjnej (poglądowo);  
Załączniku nr 3 - Wartości odczytów charakterystycznych stanów wody i odpowiadające im rzędne 

wyrażone w układzie Kronsztad 60 i w układzie warszawskim (m „0”W) 
dla wodowskazów Warszawa Port Praski oraz Port Czerniakowski (poglądowo). 

 

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, na działkach 
ewidencyjnych nr 5/1 z obrębu 5-06-07 oraz nr 9 z obrębu 5-06-11- basen Portu Czerniakowskiego.  

Na obszarze tym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar inwestycji wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków (SRO11343). 

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku jaką jest wpis 
do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje 
obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno – budowlany z organem 
konserwatorskim (Stołeczny Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 i 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) oraz uzgadniania pozwolenia 
na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego 
Dz. U. 2019 poz. 1186).  

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/gminna-ewidencja-zabytkow 

1.2.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze NATURA 2000 obszary ptasie. 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe pomostów pływających 

1.3.1 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe specjalistycznego pomostu wio ślarskiego 

Podstawowy zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzenia wodnego jakim jest pływający 
specjalistyczny pomost wioślarski, użytkowany przez cały rok, umożliwiający slipowanie łodzi 
wioślarskich oraz cumowanie motorówek w celu obsługi zajęć treningowych i zawodów wioślarskich. 
Projektując w/w urządzenie wodne Wykonawca musi uwzględnić rozwiązania 
umożliwiające jego przemieszczanie w obrębie Portu, jak również przetransportowanie 
go na rzekę Wisłę. Obiekt powinien być funkcjonalny oraz bezpieczny. 

Pływający specjalistyczny pomost wioślarski powinien składać się z następujących elementów: 
1. stalowego, ruchomego trapu o długości 10 m i szerokości 1,80 m do przejścia ze slipu 

na pływający pomost wioślarski; 
2. platformy pływającej o wymiarach 12x4,8m i wysokości h=0,6m 
3. 4 (czerech) pomostów pływających o wymiarach 6,0 x 2,4 m i wysokości h=0,3m 
4. lin do stabilizacji i regulacji położenia pomostu w zależności od stanu wody, mocowanych 

do stalowych uszu cumowniczych zakotwionych w betonowych ubezpieczeniach nadbrzeża 
bez wykonywania robót w wodzie; 

5. niezbędnego wyposażenia spełniającego wymagania ustawowe. 

1.3.2 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe pływaj ącego pomostu „Przysta ń Warszawa” 

Pływający pomost „Przystań Warszawa” powinien składać się z: 
- części tzw. ogólnodostępnej o powierzchni ok 30 m2 ogrodzonej barierkami oraz  
- części dla wodniaków (pomost o długości ok 80 m i szerokości 2 m) - nie ograniczonej 

barierkami, które utrudniałyby dostęp do wody,  
- trapu o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 1,8 m. - dojście do obiektu powinno umożliwiać 

zejście z lżejszym sprzętem wodniackim. 
 

Dodatkowo część pomostu tzw. wodniacka powinna:  
- umożliwiać okresowe, łatwe przycumowywanie; 
- umożliwiać zmianę kształtu/ustawienia pomostu, w zależności od potrzeb; 
- być przeznaczona dla jednostek o niskiej burcie - łodzi wiosłowych, kajaków, łodzi tradycyjnych 

– ok. 15 cm nad wodę na całej długości pomostu; 
- dawać możliwość przeznaczenia jego części do wygrodzenia/wytyczenia boiska do kajak polo 

z minimum jednym przepłynięciem – dwa boki o wymiarach 23 m i 35 m, oraz dodatkowe 
miejsce dla sędziów – ok. 7 m; 

- dawać możliwość wykorzystania okazjonalnego nad Wisłą. Pomost o długości ok 15 m powinien 
umożliwić bieżącą obsługę wodniaków jako samodzielny obiekt; 

- być przeznaczona do stałego cumowania jednostek pływających – ok 10 miejsc cumowniczych, 
długość pomostu ok 20 m - wyposażonego w knagi.  

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe pomostów pływających 

 

Wykonawca ma obowiązek do zweryfikowania (także w terenie) wszystkich przyjętych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym danych wejściowych, założeń i rozwiązań a także dostosowywanie 
projektu technicznego do uzyskiwanych w toku procesu projektowego pozwoleń, opinii, uzgodnień 
i decyzji. 
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1.4.1 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe specjalistycznego pomostu 
wio ślarskiego 

 
Elementy składowe pływającego specjalistycznego pomostu wioślarskiego: 

1. Trap dojściowy wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. 

Pokład z desek sosnowych impregnowanych ciśnieniowo, kompozytu lub kratownicy ze stali 
ocynkowanej ogniowo.  

Trap ograniczony barierkami z obu stron ze stali ocynkowanej ogniowo; poręcz na wys. ok. 90 
cm. Barierki nie mogą ograniczać możliwości zejścia użytkownika pomostu z kajakiem. 

Wymiary trapu: długość 10,0m, szerokość 1,80m.  

Przeznaczenie: do budowy ciągów komunikacyjnych w połączeniu pontonów z elementami 
stałymi brzegu lub innymi konstrukcjami hydrotechnicznymi i nabrzeżami. 

Trap powinien zostać tak zaprojektowany i zamontowany aby całość pomostu wraz z trapem 
nie wchodziła w basen portowy więcej niż 9 m. 

Należy zastosować zabezpieczenia, służące ograniczeniu śliskości powierzchni trapu, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym.  

2. Platforma pływająca o konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 
i malowanych. 

Wymiary platformy: długość 12m, szerokość 4,8m, wysokość 0,6m.  

Elementy wypornościowe w postaci zamkniętych pływaków polietylenowych o minimalnej 
wyporności netto 210kg/m2 . 

Pokład: deska sosnowa ryflowana, impregnowana ciśnieniowo. 

3. Pomost pływający o konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 
i malowanych. 

Wymiary pomostu: długość 6m, szerokość 2,4m, wysokość 0,3m. 

Elementy wypornościowe w postaci zamkniętych pływaków polietylenowych wypełnionych 
polistyrenem o minimalnej wyporności netto 130kg/m2. 

Pokład: deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo. 

Między pomostem wyższym i niższym musi być zastosowana mini rampa umożliwiająca łagodne 
przejście pomiędzy pomostami. 

4. Elementy kotwiące w postaci wysięgników cumowniczych i lin cumowniczych zamocowanych 
do uszu cumowniczych na nabrzeżu. 

5. Drabinka ratownicza o konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do bezpiecznego 
wyjścia ze środowiska wodnego na pomosty pływające oraz inne konstrukcje hydrotechniczne 
i nabrzeża. 

6. Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony 
do zabezpieczenia podręcznego sprzętu ratunkowego jak koło ratunkowe z rzutką, bosak, 
uchwyt szybkiego reagowania oraz gaśnica. 

7. Lampa sygnalizacyjna solarna. 

Wszystkie prace montażowe, łącznie z kotwieniem uszu cumowniczych w nadbrzeżu 
stanowią Przedmiot zamówienia. 



  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Konstrukcje pływające 

 

S
t
r
o

n
a

1
0

 

1.4.2 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe pływaj ącego pomostu „Przysta ń 
Warszawa” 

1.4.2.1 Parametry techniczne pomostu ogólnodostępnego 

1) Pomost powiązany trapem z nabrzeżem. Rozwiązanie musi zapewnić funkcjonalność 
uwzględniając dużą odległość pomostów od nabrzeża oraz wahania wody do ok 4m 
występujące w porcie.  

2) Trap o konstrukcji stalowej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych oraz 
pokładzie drewnianym lub stalowym pokładzie kratowym (oczka nie więcej niż 2 cm). 

Trap mocowany przegubowo do nabrzeża – szerokość użytkowa min 1,8 m, barierki z obydwu 
stron (ze stali ocynkowanej ogniowo), poręcz na wysokości ok 90 cm. Barierki nie mogą 
ograniczać możliwości zejścia użytkownika pomostu z kajakiem lub innym lżejszym sprzętem 
wodniackim. Dopuszcza się wykonanie dwubiegowego trapu ze spocznikiem bez załamań 
wzdłuż jego biegu.  

Długość trapu ok 12m.  

Należy zastosować zabezpieczenia, służące ograniczeniu śliskości powierzchni trapu, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym.  

3) Na nabrzeżu należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego oczepu umożliwiającego właściwe 
zamontowanie trapu. 

4) Wszelkie prace związane z montażem trapu do pomostu i oraz nadbrzeża oraz utwardzenie 
dojścia do trapu na odcinku od przepustu do trapu są Przedmiotem zamówienia i będą ujęte 
w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia. 

5) Pomost ogólnodostępny pływający o konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanych 
ogniowo i malowanych. Elementy wypornościowe w postaci zamkniętych pływaków 
polietylenowych o minimalnej wyporności netto 210kg/m2.  

Pokład pomostu ogólnodostępnego - deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo, ryflowana. 

Powierzchnia pomostów ok 30 m2. 

Długość pomostu nie więcej niż 5 m. 

Wysokość burty - nie mniej niż 40 cm i nie więcej niż 50 cm. 

Kolor pomostu – brązowy. 

Barierki wykonane ze stali nierdzewnej. Poręcz na wysokości ok 90 cm.  

6) Na wejściach na pomost wodniacki należy zamontować furtki o szerokości ok. 2 m, dodatkową 
furtkę należy umieścić na wprost trapu, aby umożliwić zejście np. na motorówkę. Furtki muszą 
być zamykane.  

7) Pomost stabilizowany powinien być poprzez minimum 2 pale prowadzące malowane farbą 
poliwinylową kolor RAL 9005 o dł. ok. 9 m. Głębokość wbicia min. 1/3 długości rury. Należy 
zapewnić pełną funkcjonalność pomostu niezależnie od stanu wody. Zakłada się, 
iż zaproponowane rozwiązanie będzie funkcjonowało sprawnie niezależnie od pory roku.  

8) Zestaw ratunkowy obejmujący koło ratunkowe z rzutką na stojaku 1 szt. (zestaw ratunkowy 
należy zamontować blisko drabinki), 

9) Należy zastosować łączniki komunikacyjne między trapem i pomostami oraz pomiędzy 
pomostem ogólnodostępnym i wodniackim – niwelujące wszelkie nierówności,  

10) Wszystkie stalowe elementy połączeń – cynkowane ogniowo. 

11) Wszystkie drewniane elementy wykończenia impregnowane ciśnieniowo.  

12) Na pomoście lub trapie powinna zostać zamontowana tabliczka z informacją o realizacji projektu 
z budżetu partycypacyjnego (wygląd i wielkość znaku zgodnie z załącznikiem nr 4), 
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13) Na pomoście należy zamontować tablicę z regulaminem użytkowania pomostu. Treść 
regulaminu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.4.2.2 Parametry techniczne pomostu wodniackiego 

1) Pomost przeznaczony dla jednostek o niskiej burcie – łodzi wiosłowych, kajaków oraz łodzi 
tradycyjnych.  

2) Wysokość burty ok 15 cm nad wodę na całej długości pomostów.  

3) Szerokość pomostu min 2 m. 

4) Kolor pomostu – brązowy. 

5) Pomost wykonany z modułowych polietylenowych pływaków o wysokiej gęstości. Materiał 
odporny na promieniowanie UV (nie może się nagrzewać) oraz odporny na cykliczne 
przemarzanie i odmarzanie, niska ścieralność, powierzchnia antypoślizgowa (również 
w warunkach mokrych).  

6) Knagi rożkowe dla cumujących jednostek, montowane na dwa wkręty lub śruby, koloru 
czarnego, wykonane z materiału odpornego na promieniowanie UV. Knagi należy tak rozmieścić 
aby nie stanowiły przeszkody w przycumowaniu do pomostu i wyjmowaniu łodzi wiosłowych. 

7) Elementy kotwiące – pale prowadzące lub martwe kotwice, zastosowane rozwiązanie nie może 
stanowić bariery dla małych jednostek. Z uwagi na duże wahania wody zaleca się stosowanie 
systemu mieszanego. Parametry: rury stalowe malowane farbą poliwinylową kolor RAL 9005 
o dł. ok. 10 m. Głębokość wbicia min. 1/3 długości rury. Pale nie mogą ograniczać swobody 
wnoszenia/znoszenia długiego sprzętu wodniackiego ani stanowić bariery dla przypływających 
do pomostu łodzi wiosłowych.  

Zakłada się, iż długość jednostek, które mogą być wnoszone/znoszone z pomostu wyniesie 
do 9-12 m. Należy zapewnić pełną funkcjonalność pomostu niezależnie od stanu  wody. Zakłada 
się, iż zaproponowane rozwiązanie będzie funkcjonowało sprawnie przez cały rok. Pomost musi 
posiadać odpowiednie uchwyty umożliwiające zakotwienie za pomocą martwych kotwic lub pali, 
oraz do transportu w inną lokalizację. 

 
Planowane funkcje i wymagania dotyczące pomostów: 
- okresowe, łatwe przycumowywanie lub zmiana kształtu, w zależności od potrzeb, 
- konstrukcja modułowa, pozwalająca na różne konfiguracje pomostu. Preferowane parametry 

modułu około 1,5-2 m x 2 m, montaż np. na szybkozłączki czy połączenia śrubowe 
lub plastikowe, 

- wszystkie stalowe elementy wyposażenia i połączeń – ze stali nierdzewnej, 
- dopuszczalne obciążenie dla pomostu ok 170 kg/m2 
- częściowe wygrodzenie/wytyczenie boiska do kajak polo z minimum jednym przepłynięciem – 

min dwa boki o wymiarach 23 m i 35 m, oraz dodatkowe miejsce dla sędziów – ok. 7 m. 
- wykorzystywany sezonowo nad Wisłą pomost o długości ok 15 m, przeznaczony do bieżącej 

obsługi wodniaków jako samodzielny obiekt, należy przewidzieć uchwyty umożliwiające 
transport pomostu w inną lokalizację, 

- pomosty mogą być również wykorzystywane do obsługi wydarzeń takich jak pikniki np. scena 
czy zawodów. Zaleca się przeanalizować możliwość przypłynięcia do pomostu od strony lądu. 

- wyznaczenie stałych miejsc do cumowania małych jednostek pływających – ok 10 miejsc 
cumowniczych, długość pomostu ok 20 m wyposażony w knagi. 

- montaż drabinki blisko zestawu ratunkowego. 
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1.4.3 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe pływaj ącego pomostu w ramach prawa 
opcji 

Pomost pływający o szerokości ok 2,4 m i łącznej długości do 100 m o konstrukcji nośnej 
z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. 
1. Wymiary jednostki pomostu: długość ok 6m, szerokość ok. 2,4m, wysokość 0,6 m. 
2. Elementy wypornościowe w postaci zamkniętych pływaków polietylenowych o minimalnej 

wyporności netto 210kg/m2. 
3. Pokład: deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo. 
4. Elementy kotwiące w postaci wysięgników cumowniczych wymagających zakotwienia 

w nabrzeżu portowym w ilości dwa na pierwszy segment i jeden na każdy następny oraz lin 
cumowniczych zamocowanych do uszu cumowniczych na nabrzeżu. 

5. Drabinka ratownicza o konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej 
6. Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej obejmujący koło 

ratunkowe z rzutką, bosak, uchwyt szybkiego reagowania oraz gaśnicę. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia dowolnej długości pomostu 
pływającego liczonej jako wielokrotność długości jednostki pływającej. 

 

2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu zamówienia  

2.1 Ogólne wymagania formalno – prawne 
1) Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z: 

a) przepisami polskiego prawa; 
b) postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami, zapisami decyzji 

administracyjnych oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu; 
c) warunkami Umowy; 

2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach 
technicznych i konieczności uwzględnienia ich w opracowaniu wszystkich dokumentów 
powstałych w wyniku realizacji zamówienia. 

3) Cały Przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w sposób 
oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym efektów przy jak najniższej kwocie wydatków. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, 
świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, certyfikaty, udokumentowane źródło 
pochodzenia, posiadających akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5) Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. 

2.2 Ogólne wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji 
projektowej 

2.2.1 Koncepcja przestrzenna pomostów pływaj ących 

Przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę założeń koncepcji posadowienia pomostów nastąpi 
na spotkaniu w terminie wskazanym w umowie.  
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do przygotowania koncepcji w formie 
prezentacji multimedialnej oraz w wersji papierowej w ilościach wskazanych w Umowie. 
 
Wykonawca powinien przedstawić rozwinięcie koncepcji załączonej do oferty tj. powinien 
opracować koncepcję wszystkich pomostów i ich montażu wraz ze szczegółowymi informacjami 
o materiałach i wyposażeniu pomostów. W koncepcji należy uwzględnić w szczególności przekroje 
i rzut pomostów (na rzucie pomostu „Przystań Warszawa” należy wskazać, którą część pomostu 
będzie stanowiła część pomostu - ogólnodostępna, a którą część wodniacka – z dostępem 
dla długich łodzi z wiosłami, z możliwością zacumowania czy wykorzystania do innych funkcji) 
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wraz z wyposażeniem oraz w odniesieniu do specyficznej sytuacji lokalizacyjnej z uwzględnieniem 
zmian wynikających z warunków hydrologicznych.  
Dla pomostu „Przystań Warszawa” dodatkowo koncepcja winna zawierać dwa warianty montażu: 

• zgodny z funkcjami określonymi w pkt. 1.4.2.2 PFU, gdzie mamy m.in. wydzielone boisko,  
• kiedy wszystkie pomosty są spięte razem i przycumowane do nabrzeża przy pomoście 

ogólnodostępnym.  
 

Koncepcja powinna zawierać szczegółowe informacje katalogowe i rysunki lub zdjęcia 
oraz specyfikacje materiałowe wymaganych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym urządzeń, w tym 
pomostów, trapu, elementów kotwiących, oświetlenia, elementów cumowniczych oraz zestawu 
ratunkowego z drabinką i kanałów technicznych.  
Jeden z załączonych przekrojów dla każdego pomostu musi przedstawiać system montażu trapu 
dla stanów wody -0,78 m0W, +0,52 m0W, +3,95 m0W, tj. pokazywać rozwiązania w zakresie 
montażu trapu, jego pracy/zmiany nachylenia przy różnych stanach wody i zakotwienia pomostów.  
 
Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie punkt wyjścia do opracowania 
dokumentacji projektowej. 

 

2.2.2 Projekt budowlany. 

Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane oraz rozporządzenia: 

1) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

2) Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

Projekt budowlano-wykonawczy powinien składać się m.in. z następujących części: 

1) Projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie, obejmującego określenie 
granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 
sieci uzbrojenia terenu itp. ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i 
wzajemnych odległości obiektu w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy. 

2) Projektu technicznego określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego 
zawierającego wszelkie szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe wraz z niezbędnymi 
obliczeniami, umożliwiające wykonanie, posadowienie i montaż projektowanych elementów 
zagospodarowania terenu; 

3) opisu warunków geologicznych, hydrologicznych i batymetrycznych; 
4) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości 

oraz planu organizacji placu robót montażowych; 
5) wszystkich innych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji 

administracyjnych; 
6) klauzulę o kompletności dokumentacji. 

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: uzyskania 
niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień (opinii), dla rozwiązań projektowych.  

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej (pliki w formacie 
pdf i edytowalnej DWG, XLS, DOC lub innym). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk 
rysunków w skali. 

W ramach Przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na swój koszt 
wszystkie dane, opinie i materiały niezbędne do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku 
o pozwolenie na budowę zgodnie z Art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane w celu uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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2.2.3 Operat wodnoprawny. 

Zgodnie z Art. 390 ust.1 pkt 1b Ustawy wodne z dnia 20.07.2017r., Wykonawca zobowiązany jest 
do: 

1. opracowania operatu wodnoprawnego, będącego podstawą do ubiegania się o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Przedmiotu zamówienia, klasyfikowanego zgodnie 
z Art. 16 pkt 65 litera i) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2020.310 j.t 
z późn. zm.) jako urządzenie wodne oraz 

2. opracowania kompletnego wniosku i pozyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na podstawie art. 
389 pkt 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2020.310 j.t z późn. zm.). 

Operat wodnoprawny powinien przedstawiać cały materiał dowodowy: dokładną analizę prawną, 
techniczną i środowiskową. Treść operatu powinna być zgodna z projektem, określonymi 
ustawami i rozporządzeniami oraz powinna zawierać wszystkie niezbędne dowody, informacje, 
obliczenia oraz załączniki graficzne, wymagane przepisami prawa określonymi w Rozdziale 2 
Działu IX Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne, w tym m.in.: 

I. część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać m.in.: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 
2. wyszczególnienie: 

- celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 
- rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
- rodzaju i zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 
- stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych 

do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – zgodnie 
z ewidencją gruntów i budynków, 

- obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 
trzecich, 

3. opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie 
i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze 
obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych; 

4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 
5. ustalenia wynikające z: 

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 
- planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
- planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
- programu ochrony wód morskich, 
- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
- planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym, 
6. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych na wody powierzchniowe 

oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych 
dla nich określonych, 

7. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości 
w miejscu korzystania z wód, 

8. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych, 
9. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także 
rozmiar i warunki korzystania z urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, 
dopuszczalnym czasem ich trwania, 

10.informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 
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II. część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać m.in.: 

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 
wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem 
nieruchomości, 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących 
w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

Operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej i graficznej, należy również sporządzić 
na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu 
w postaci plików typu rastrowego (PDF) oraz plików w formacie wektorowych danych 
przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych 
geodezyjnych. 
 
W ramach Przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na swój koszt 
wszystkie materiały niezbędne do opracowania operatu wodnoprawnego m.in.: 
1. aktualne wypisy z rejestru gruntów (obszar opracowania); 
2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
3. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub zasadniczą – w skali 1:500 lub 1:1000,  
 

oraz inne niezbędne dane, materiały, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane do należytego 
wykonania Przedmiotu zamówienia. 

2.2.4 Wymagania ogólne dotycz ące dokumentacji projektowej. 

1) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących 
przepisach, założeniach programowych, opiniach, uzgodnieniach. W dokumentacji projektowej 
nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, a jedynie należy przyjmować rozwiązania 
o danych parametrach technicznych, które muszą być podane w opracowaniu. 

2) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi 
związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac 
projektowych oraz zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, 
kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu niewyszczególnione. 

3) Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Zawierać powinna wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
Przedmiotu zamówienia. Posiadać powinna oświadczenie Wykonawcy, podpisane 
przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu 
ma służyć. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia 
na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nim związanych 
i rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.  

6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu, w jego okolicy, 
w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 
postępowania przez Zamawiającego. 

7) W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń 
dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
pozyskania w trakcie obowiązywania umowy. 

8) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była zszyta i oprawiona. 
9) Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
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10) W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki 
zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.). 

11) Wraz z przekazaniem poszczególnych elementów dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest do podania liczby poszczególnych formatów arkuszy papieru, na których zostały 
wydrukowane opracowania projektowe. 

12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w terminach i ilościach, 
zdefiniowanych w Umowie. 

 

2.2.5 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w 2 egz. 
w formie papierowej i elektronicznej w 2 egz. na nośniku USB nie później niż w dniu zgłoszenia 
do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się 
z następujących elementów:  

a) wykazu przekazanej dokumentacji (spis), 
b) szczegółowego opisu wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy, podaniem 

dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów wraz z załączonymi atestami i aprobatami 
technicznymi, certyfikatami lub deklaracjami zgodności oraz opisem zastosowanej 
technologii,  

c) dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi wprowadzonymi 
zmianami w zgodzie z Ustawą Prawo budowlane; 

d) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii pozwoleń, decyzji, uzgodnień, 
e) protokołów z przeprowadzonych badań, prób i pomiarów;  
f) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii gwarancji producentów na zastosowane 

materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, 
g) niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do przekazania powstałych środków 

trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym jednostkom organizacyjnym, 
h) pozostałych dokumentów określonych w art. 57 Prawa budowlanego, 
i) instrukcji użytkowania obiektu i poszczególnych instalacji; 
j) instrukcji próbnego obciążenia wodą (jeżeli będzie wymagana prawem). 

 

2.3 Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

Przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w terminie wskazanym w Umowie. 

Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa dla Wykonawcy w celu załatwienia spraw formalnych, 
związanych z realizacją umowy. 

Przyjęty sposób kotwiczenia pomostu do dna i nabrzeża musi zapewnić pełną pływalność pomostów 
przy uwzględnieniu wahań wody w porcie oraz maksymalnego obciążenia pomostów. Należy też 
pamiętać że Bosmanat portu jest oddalony od lokalizacji pomostów więc przyjęty sposób kotwienia nie 
może wymagać ciągłego nadzoru.  

Montaż pomostów „Przystań Warszawa” musi uwzględniać możliwość osadzenia się gruntu przy stopie 
skarpy. W przypadku konieczności usunięcia zalegającej/osuniętej ziemi w trakcie montażu 
Wykonawca wykona prace w ramach niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

Wygląd pomostów musi być spójny z pomostami przy pochylni dawnej stoczni rzecznej 
oraz otoczeniem portu. Elementy drewniane muszą być tego samego koloru. Wkomponowanie 
pomostów w otoczenie stanowi jedno z kryteriów oceny koncepcji załączonej oferty Wykonawcy. 
Montaż i demontaż elementów musi być szybki i prosty do wykonania. 
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami; 

2) zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone będą prace z zachowaniem najwyższej 
staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego przeznaczenia; 

3) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 
terenu prac oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych; 

4) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi 
pracami, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych; 

5) zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
6) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu; 
7) odpowiedniego oznakowania terenu robót oraz dodatkowego niezbędnego obszaru 

przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów BHP oraz 
bezpiecznego wykonania robót; 

8) stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji 
ponad dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.  

9) zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – 
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn 
i urządzeń pracujących w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia; 

10) poniesienia wszelkich kosztów związanych z: wykonaniem dróg dojazdowych, montażowych 
i innych niezbędnych do realizacji zamówienia; zapewnienie niezbędnych nadzorów 
technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb miejskich w celu 
prawidłowego prowadzenia robót; 

11) koordynowania robót podwykonawców; 
12) prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót w zakładanym 

terminie umownym oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem robót; 

13) dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zakresu zamówienia; 
14) Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli będzie taka potrzeba, ze wszystkimi wymaganymi 

jednostkami, w tym: inżynierem ruchu, właścicielem drogi i policją projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót oraz wykonania organizacji ruchu zastępczego zarówno dla realizacji 
robót, jak i dostarczenia elementów i materiałów do miejsca montażu, jeżeli będzie 
to wymagane oraz pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu, wykonaniem 
i oznakowaniem tymczasowej drogi oraz opłatą za zajętość pasa drogowego. 

15) przerwania robót na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 
oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 

16) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania 
robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury 
na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych 
zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac; 

17) konserwacji urządzeń zabezpieczających i oznakowania; 
18) zabezpieczenia sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia 

dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót; 
19) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienia właściwych warunków i 

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie 
z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

20) sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie 
z Prawem budowlanym; 

21) opracowania harmonogramu robót oraz prac projektowych w formie i zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym w ramach przyjętej ceny ofertowej.  

22) usunięcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód, na które ewentualnie 
natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca 
ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia. Jeżeli usunięcie 



  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Konstrukcje pływające 

 

S
t
r
o

n
a

1
8

 

takiej kolizji wymaga sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub dokonania 
uzgodnień, to jest to obowiązkiem Wykonawcy; 

23) wywiezienia i utylizacji ewentualnych odpadów gabarytowych, stalowych i innych; 
24) utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym i bieżące 

usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci; 
25) używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwo 

dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia i akceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru potwierdzających ich jakość oraz zachowanie trwałości i cech 
użytkowych w ustalonym okresie użytkowania; 

26) sporządzenia, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzacji fotograficznej przyległych 
do terenu budowy obiektów i okolicznych dróg oraz dróg dojazdowych do budowy. 
W przypadku ewentualnych uszkodzeń w wyniku przejazdów pojazdów budowy, pracy sprzętu 
budowlanego czy z powodu innych przyczyn powstałych w związku z wykonywanym 
przez Wykonawcę pracami, Wykonawca naprawi uszkodzone elementy we własnym zakresie 
i na swój koszt; 

27) usunięcia wszelkich wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia 
oraz w okresie rękojmi; 

28) przygotowania od strony technicznej i czynnego udziału w odbiorach technicznych, końcowym 
i ostatecznym Przedmiotu zamówienia. 

 
Pozostałe wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji Przedmiotu zamówienia określa 
umowa oraz dokumentacja projektowa. 

2.4 Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

2.4.1 Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami 

Wykonawca prowadzić będzie gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 
• powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
• powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
• wywoływać niekorzystnych skutków dla miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym 

i przyrodniczym.  

Podczas realizacji prac odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel 
przeznaczony, wyznaczony na terenie zaplecza budowy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 
przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 
• zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 
• koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

• wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach, chyba 
że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich 
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem 
karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 
Kopię kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów. 
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Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują również 
wszystkich podwykonawców. 

2.4.2 Wymagania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej 

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest obowiązany 
kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. W przypadku 
zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością - działkami 
ewidencyjnymi nr 1/5 z obrębu 5-06-07 oraz 9 z obrębu 5-06-11 zlokalizowanymi w Dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy, które powierzone zostały w zarządzanie i administrowanie Zarządowi 
Zieleni m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 382/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.02.2017r 

 
4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i zamierzenia 

budowlanego 

Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które Wykonawca 
powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie jest zbiorem zamkniętym. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych niż wymienione poniżej, jeśli 
okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania ewentualnych zmian 
w poniższych przepisów. 

4.1 Akty prawne 
1) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 j.t., z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z późn. zm.), 
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, 
poz. 579); 

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t., z późn. zm.). 
5) Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 j.t., z późn. 

zm.) 
6) Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843.j.t., z późn. 

zm.) 
7) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935, 
z późn. zm.); 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz.U. z 2013r. poz. 1129j.t.) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

9) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.); 
10) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266); 
11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003.120.1126 z późn. zm.); 
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12) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z 
późn. zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003.169.1650 j.t. z późn. 
zm.); 

14) Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2020.293 t.j. z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.); 
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U.2016.93); 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 
(Dz.U.2016.1601);  

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620); 
19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719). 

20) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

4.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne  

W trakcie wykonywania prac projektowych należy stosować Polskie Normy przenoszące normy 
europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie oraz normy, europejskie oceny techniczne, specyfikacje 
techniczne i systemy referencji technicznych, a w przypadku ich braku: Polskie Normy, polskie 
aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i 
realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; krajowe deklaracje zgodności oraz 
krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne 
wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza stosowanie dokumentów równoważnych. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów batymetrycznych wykonanych w Porcie Czerniakowskim 
w Warszawie. 

Załącznik nr 2 Powykonawcza mapa geodezyjna (poglądowo). 

Załącznik nr 3 Wartości odczytów charakterystycznych stanów wody i odpowiadające im rzędne 
wyrażone w układzie Kronsztad 60 i w układzie warszawskim (m „0”W) dla wodowskazów Warszawa 
Port Praski oraz Port Czerniakowski (poglądowo). 

Załącznik nr 4 Systemem identyfikacji wizualnej oznaczania wykonanych zadań z budżetu 
partycypacyjnego/ obywatelskiego. 

Załącznik nr 5 Wstępne założenia harmonogramowe. 

 


