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CZĘŚĆ OPISOWA

I.
1.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac
związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego na 2022 rok o nr 1898 pn.
„Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela”, zlokalizowanych w trzech
lokalizacjach:
1.

teren za przystankiem Piaski 03 (ul. Broniewskiego); część dz. ew. nr 1 o. 70602;

2.

teren za przystankiem tramwajowym Reymonta 03 i autobusowym Reymonta 05 (al. Reymonta);

część dz. ew. nr 121; dz. ew. nr 224/6 i część dz. ew. nr 224/4; część dz. ew. nr 110/1 o. 70812;
3.

teren za przystankiem Popiela 04 (ul. Wólczyńska); cześć dz. ew. 72, 73 ,74, 166, 167 o. 70805;

Link do opisu zgłoszonego pomysłu: https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23019

Rysunek 1. Zakres opracowania – lokalizacja nr 1, (źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl)
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Rysunek 2. Zakres opracowania – lokalizacja nr 2, (źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl)

Rysunek 3. Zakres opracowania – lokalizacja nr 3, (źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl)
Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga wizyty w terenie przed przystąpieniem do przetargu.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje oraz
zatwierdzi dokumentację projektową, w tym projekt organizacji ruchu, dokona skutecznego zgłoszenia robót, wykona
wszelkie roboty budowlane i prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją
robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia oraz obejmie wszystkie zaprojektowane i posadzone rośliny
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gwarancją oraz udzieli gwarancji na wykonane przez siebie nawierzchnie, ustawione meble miejskie oraz inne elementy
objęte realizacją.
Zamówienie obejmuje w szczególności:


inwentaryzację fotograficzną terenu opracowania przed wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót budowlanych;



uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym mapy do celów projektowych;










wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania w zakresie niezbędnym do opracowania projektu,
w szczególności prac drogowych wykonanych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz rzeźby i rzędnych terenu wraz
z uzyskaniem informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym;
uszczegółowienie koncepcji
uzgodnienie i zaopiniowanie projektów we właściwych jednostkach, w tym zatwierdzenie projektu stałej i ew. czasowej
organizacji ruchu;
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami- zgodnie ze
stosownymi przepisami; projekt budowlano-wykonawczy powinien zostać sporządzony w stopniu dokładności
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych;
opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r.
poz. 1129),



wizualizacje projektowanego zagospodarowania (2 widoki)



zapewnienia nadzoru podczas wykonywania robót przez osobę posiadającą uprawnienia;







sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane oraz aktami wykonawczymi;
oznakowanie inwestycji logo budżetu obywatelskiego (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 4 programu funkcjonalnoużytkowego);
skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie
formalności związanych z powyższą procedurą;



opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji;



wykonanie robót budowlanych, drogowych i ogrodniczych;



opracowanie dokumentacji powykonawczej;



zapewnienie gwarancji na użyte materiały, w tym materiał roślinny.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. dokumentów.

1.1.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Na terenie opracowania wykonane mają zostać:



wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem panelowym ażurowym i umieszczenie tablic informacyjnych
zlokalizowanie ewentualnego zaplecza budowlanego i wyznaczenie szlaków komunikacyjnych, miejsc składowania
materiałów budowlanych i postoju maszyn na terenie budowy w sposób nie powodujący zniszczenia istniejącej szaty
roślinnej i minimalizujący zagęszczenie gruntu na terenie budowy;



zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej;



zabezpieczenie adaptowanej szaty roślinnej na czas prowadzenia robót budowlanych;



wykonanie nawierzchni;



dostawa i montaż DFA – mebli miejskich: ławki warszawskie i innych (np. hotel dla owadów);





założenie szaty roślinnej wraz z uprawą gleby, w tym: posadzenie drzew (w tym wielopniowych), krzewów, bylin, traw
ozdobnych oraz roślin cebulowych;
wykonanie innych niezbędnych prac wymaganych dla właściwej realizacji inwestycji;
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renowacja oraz odtworzenie trawników istniejących, które uległy uszkodzeniu podczas robót;



uporządkowanie terenu budowy.

Wykonanie robót należy zaplanować w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników ruchu i użytkowników terenu
nieobjętego opracowaniem. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na te kwestie i wybierze rozwiązania gwarantujące
bezpieczną realizację i eksploatację obiektu oraz odpowiednią jego trwałość.
W przypadku konieczności wjechania pojazdem na trawnik, Wykonawca zobowiązany jest stosować maty antykompresyjne.
Poprzez matę antykompresyjną rozumiane jest: modułowa, tymczasowa nawierzchnia wykonana z tworzywa sztucznego,
rozkładająca powierzchniowo ciężar parkującego na niej pojazdu tzw. „droga tymczasowa”.
Wszelkie działania prowadzone w otoczeniu zieleni należy realizować w sposób jak najmniej szkodzący roślinności. Wykonanie
specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach należy powierzyć firmie legitymującej się doświadczeniem ogrodniczym.
Prace w otoczeniu zieleni wymagające ingerencji w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny być wykonywane przy
udziale inspektora nadzoru ds. zieleni, zatrudnionego przez Wykonawcę. Zastosowanie szalunku z desek drewnianych jako
jedynej osłony drzew nie jest rekomendowanym sposobem zabezpieczenia zieleni na placu budowy ze względu na brak
ochrony podłoża przed nadmiernym zagęszczeniem oraz systemów korzeniowych przed uszkodzeniem, ponadto
niewłaściwie wykonane odeskowanie przyczynia się do uszkodzeń części odziomkowej pnia. Dla skutecznej ochrony części
nadziemnych i podziemnych zieleni przeznaczonej do zachowania należy wyznaczyć Strefę Ochrony Zieleni (SOZ), a następnie
wygrodzić ją przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych. SOZ wyznacza się jako rzut koron drzewa
powiększony o min. 1,0 m lub jako obrys grup krzewów lub rabat powiększony o min. 0,5 m. W miarę możliwości terenowych
należy dążyć do wygrodzenia jak największej powierzchni SOZ. Ogrodzenie powinno być zbudowane z trwałych materiałów o
wysokości min. 1,5 m, punktowo oparte na podłożu i nie ulegać relokacji do czasu zakończenia robót. Wygrodzenie należy
oznakować tablicami informacyjnymi np. „Strefa Ochrony Zieleni. Nie wchodzić. Nie przestawiać ogrodzenia. Nie składować
materiałów”. Ponadto, za ogrodzeniem zakazuje się: wykonywania jakichkolwiek prac, ruchu oraz postoju pojazdów, pracy
sprzętem mechanicznym, odkładania urobku, lokalizowania kontenerów, zanieczyszczenia podłoża, zmiany poziomu gruntu i
jego zagęszczania. Zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów, sprzętu oraz odkładania urobku z wykopów musi być
zlokalizowane poza SOZ oraz poza obszarami trawników przeznaczonych do zachowania. Do czasu protokolarnego odbioru
terenu Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania szkód wyrządzonych przez osoby trzecie w zieleni i mieniu należącym
do Zamawiającego. Po zakończeniu inwestycji należy uporządkować teren, zdemontować zabezpieczenia zieleni, a wszystkie
trawniki uszkodzone i zniszczone podczas wykonywania robót poddać renowacji i odtworzyć zgodnie ze standardami i sztuką
ogrodnicza. W przypadku odsłonięcia systemów korzeniowych drzew lub krzewów w trakcie przeprowadzania robót
ziemnych, należy ochronić je przed przesuszeniem lub przemarznięciem. Korzenie w płytkich wykopach należy ochronić
poprzez szczelne okrycie geowłókniną lub tkaniną jutową. Przy głębokich wykopach, powyżej 0,5 m należy wykonać ekran
korzeniowy (osłony chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni). Podczas temperatur dodatnich odkryte
korzenie oraz okrywający je materiał i ekran powinny być utrzymywane w stanie stałej wilgotności. Niedopuszczalne jest
przycinanie korzeni grubszych niż o średnicy 2 cm. Cięcia korzeni o mniejszej średnicy powinny być wykonywane
zdezynfekowanymi, ostrymi narzędziami i mieć możliwie jak najmniejszą powierzchnię. Zakres jakichkolwiek cięć w koronach
drzew należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym, przy czym bezwzględnie zakazane jest ogławianie i podkrzesywanie koron
drzew. Koszt wykonania prac w koronach drzew ponosi Wykonawca. Nierekomendowane jest stosowanie środków
zabezpieczających miejsca cięcia korzeni, gałęzi czy konarów. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopów ziemią
zanieczyszczoną gruzem, śmieciami, darnią itp. Prace ziemne prowadzone w zbliżeniu do zieleni nie mogą spowodować
zmiany ukształtowania terenu ani istniejących stosunków wodnych, zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi
(paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem,
gipsem) oraz gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi.
Z powyższymi uwagami i zaleceniami dotyczącymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roślinności na placu budowy
Wykonawca ma obowiązek zapoznać wszystkich podwykonawców przed rozpoczęciem prac w terenie.
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym niż przed rozpoczęciem robót.

1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.

Charakterystyka terenu opracowania

Tereny objęte przedmiotem zamówienia położone są w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Na terenie opracowania znajduje
się infrastruktura drogowa oraz zieleń. Teren będący przedmiotem opracowania jest płaski. Nie występują skarpy ani
wypiętrzenia terenu.

1.2.2.

Uwarunkowania planistyczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:
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1.

teren za przystankiem Piaski 03 (ul. Broniewskiego); brak

2.

teren za przystankiem tramwajowym Reymonta 03 i autobusowym Reymonta 05 (al. Reymonta); uchwała
o przystąpieniu z dn. 27.09.2018 r. – nazwa planu: Chomiczówka cz. II (ul. Conrada)

3.

teren za przystankiem Popiela 04 (ul. Wólczyńska); dla części terenu: MPZP trasy mostowej Mostu Marii
Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej

1.2.3.

Uwarunkowania konserwatorskie

Żaden z terenów nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.2.4.

Uwarunkowania środowiskowe

Przedmiot zamówienia nie będzie realizowany na terenach, które są objęte formami ochrony przyrody wyróżnionymi
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378).

1.3.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Inwestycja powinna być zaprojektowana i wybudowana zgodnie z warunkami zawartymi m.in. w:


Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy, dodatkowo:
Wszystkie projektowane nasadzenia składały się głównie z gatunków rodzimych i zgodnych z siedliskiem (projektowane
nasadzenia nie mogą składać się z gatunków inwazyjnych);
Projektowane nasadzenia krzewów powinny charakteryzować się następującymi parametrami: pojemnik – C5, ilość
pędów - 3-5 szt. w zależności od gatunku, min. długość pędów – 50-80 cm w zależności od gatunku.
Projektowane nasadzenia bylin powinny charakteryzować się następującymi parametrami: pojemnik – P11 lub C1,



Standardach dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy,



Standardach projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie;



Obowiązujących przepisach, w tym ustawach i rozporządzeniach.

Zakres zamówienia:
Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać roboty budowlane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno –
użytkowym.
Wykonawca powinien wykonać następujące czynności:


przygotowanie terenu;
Uwaga: powyższy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew. W przypadku wykonywania prac w
obrębie rzutu koron drzew lub w zbliżeniu do drzew lub krzewów i natrafienia na korzenie w płytkich warstwach gleby
należy zaniechać przekopywania gruntu.
W ramach robót związanych z przygotowaniem terenu budowy należy wykonać:



zabezpieczenie adaptowanej szaty roślinnej zgodnie z Projektem zabezpieczenia drzew i zieleni (POD) na terenie
inwestycji;



organizację placu budowy;



tyczenie geodezyjne elementów projektowanego zagospodarowania terenu;





wygrodzenie placu budowy;

roboty związane z renowacją trawników oraz innych nawierzchni na terenach budowy oraz dojazdu do terenu
budowy.

dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grubości 5 cm na całej powierzchni, wyrównanie i
zwałowanie powierzchni, z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być: obniżony o ok. 2 cm poniżej
krawężników i obrzeży, równy z poziomem przylegającego gruntu;
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wysianie mieszanki traw w ilości 25g/m². Siew traw powinien odbywać się w dni bezwietrzne, o umiarkowanej
temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. Po wysiewie nasiona należy przykryć 0,5-1 cm warstwy
ziemi, a następnie zwałować. W okresie kiełkowania tj. 10-14 dni od wysiewu, trawnik należy systematycznie podlewać.
Strumień wody nie powinien być zbyt intensywny, aby nie doszło do wymycia nasion. Trawniki powinny być
pielęgnowane co najmniej do czasu równomiernego wzejścia trawy na wysokość 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na
wysokość 4- 5 cm.



Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać renowacji i odtworzenia zniszczonych w trakcie prac montażowych
nawierzchni trawiastych poprzez wykonanie trawnika z siewu lub ułożenie trawnika z rolki, zgodnie ze wskazaniem
Zamawiającego.
Wszelkie dodatkowe prace renowacyjne wymagane na skutek uszkodzenia w trakcie robót budowlanych, Wykonawca wykona
na swój koszt po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Kolizje z infrastrukturą
Na terenach wskazanych do realizacji planowanej inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego. Zamawiający
wymaga, aby przedmiot umowy był realizowany w odpowiedniej odległości o sieci uzbrojenia podziemnego, tak aby nie
zostały one naruszone w trakcie prac budowlanych.
W zasięgu rzutu koron drzew/ cennych grup krzewów/ rabat występujących w terenie dopuszcza się budowę podziemnych
sieci uzbrojenia terenu jedynie technologiami bezwykopowymi.
Projektowany zakres robót ogrodniczych nie może wymuszać przebudowy uzbrojenia podziemnego terenu. Układ nasadzeń
drzew należy dostosować do przebiegu projektowanych na tym terenie sieci.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do
projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.

Ogólne wymagania formalno-prawne

Projekt musi być zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym ust. Prawo budowlane, ust. Prawo ochrony środowiska, Ustawą
Prawo Ochrony Przyrody oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie;
Projekt musi być zgodny z postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych
oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu;
Projekt musi zostać zaopiniowany lub uzgodniony z:












Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie – opinia do projektu zagospodarowania terenu w pasie drogowym;
Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy –
opinia/zalecenia dotyczące wyglądu i rodzaju prac w szczególności odnośnie zastosowanych elementów DFA (ławki,
stojaki rowerowe i inne), nawierzchnia.
Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy - opinia dotycząca dostosowania projektowanej
przestrzeni do osób o ograniczonej percepcji i mobilności.
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie
potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu do zgłoszonych prac.
Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym – uzgodnienie projektu organizacji ruchu (więcej na temat w pkt. 2.3.4 PFU)
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie – wnioski w przypadku konieczności usunięcia
krzewów/drzew.
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie w przypadku zniesienia miejsc lęgowych/rozrodczych
gatunków chronionych (warunek konieczny w przypadku wnioskowana o usunięcie drzewa, na którym znajduje się
miejsce lęgowe/rozrodcze).
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2.2.

Koncepcja zagospodarowania terenu - oferta

Do oferty należy dołączyć koncepcję zagospodarowania terenu.
Koncepcja powinna być czytelna i rzetelnie sporządzona. Powinna zawierać widok z góry całości zagospodarowania terenu
z krótkim opisem oraz opis proponowanych elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnia, DFA, roślinność)
z podaniem ich parametrów – materiał, kolorystyka, wymiary i ilość (wykaz tabelaryczny).
Dołączona do oferty koncepcja będzie podlegała ocenie i punktacji w ramach kryterium wyboru oferty.

2.3.

Uszczegółowienie zakresu prac projektowych:
2.3.1.

Koncepcja zagospodarowania terenu – uszczegółowienie

Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych wybrany Wykonawca wykona uszczegółowioną koncepcję
zagospodarowania terenu, uwzględniającą rozmieszczenie wszystkich elementów.
Koncepcja ma przedstawiać szczegółowe rysunki:


projektowanych nawierzchni,



lokalizacji i parametrów DFA (ławki, stojak rowerowy, hotel dla owadów),



zieleni z doborem gatunkowym i oznaczeniem lokalizacji poszczególnych gatunków na mapie,



opisem technicznym ww. elementów,



mapę z naniesioną inwentaryzacją drzew oraz lokalizacją ww. elementów w terenie.

2.3.2.

Wizualizacje

W ramach zaakceptowanej koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia 2 wizualizacji w 3D,
zawierających charakterystyczne miejsca terenu opracowania. Wizualizacje należy przekazać w formie elektronicznej:
1.

pliki przygotowane do druku – format plików .pdf i .tiff; format wydruku A2; tryb kolorów CMYK 16 bitów;
rozdzielczość min. 250 DPI.

2.

pliki przygotowane do wyświetlania obrazu cyfrowo – tryb kolorów RGB

Wizualizacje powinny zawierać logo ZZW.
Wizualizacje należy zaktualizować na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

2.3.3.

Projekt Ochrony Drzew (POD)

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Projekt Ochrony Drzew (POD).
POD to rodzaj dokumentacji opracowanej dla potrzeb skutecznej ochrony drzew, zawierającej m.in. typowanie kolizji
bezpośrednich, zabiegów ochronnych, rehabilitacyjnych, nadzorów nad wykonaniem. Projekt stanowi integralną część
dokumentacji projektowej.
Na podstawie inwentaryzacji oraz planowanego projektu zagospodarowania należy wykonać Projekt Ochrony Drzew (POD) na
terenie inwestycji, który należy przedłożyć do zatwierdzenia na co najmniej 10 dni od daty planowanego wejścia w teren.
Projekt zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robót powinien składać się z części opisowej oraz z części graficznej.
Najskuteczniejszym i najbardziej rekomendowanym sposobem zabezpieczenia roślinności podczas prowadzenia robót
budowlanych jest wygrodzenie zieleni przeznaczonej do zachowania w obszarze bezpośrednio do niej przyległym zwanym
Strefą Ochrony Zieleni (SOZ).
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Dla zagwarantowania efektywności SOZ konieczne jest także wytyczenie stałych tras poruszania się sprzętu budowlanego
i pracowników, miejsca dla zapleczy i składowania materiałów, ulokowanych poza SOZ, oraz odpowiednie oznaczenie jej
wygrodzenia, by nie ulegały relokacji poza granice wyznaczone w projekcie zabezpieczenia zieleni.
Strefy Ochrony Zieleni wyznacza się jako obszar niezbędny do zachowania roślinności wraz z podłożem w ich bezpośrednim
otoczeniu w dobrym, niepogorszonym stanie. Strefa ma chronić w swoim obszarze wszystkie części roślin, podziemne
i nadziemne.
Mając na uwadze powyższe, w SOZ należy zadbać o to, aby oprócz sprzętu, również pracownicy nie poruszali się pod
drzewami. Wszystkie drogi tymczasowe należy wyznaczyć i wykonać w technologii dostosowanej do obciążenia
i intensywności ruchu. SOZ należy zawsze obligatoryjnie wyznaczyć dla zieleni przeznaczonej do zachowania w zakresie:
drzew – jako obszar wyznaczony przez rzut okapu korony powiększony o min. 1,0 m krzewów lub grup krzewów – jako obszar
wyznaczony obrysem pędów krzewów powiększony o min. 0,5 m.
Strefę Ochrony Zieleni należy wygrodzić za pomocą ogrodzenia ochronnego. Powinno ono być widoczne, wysokie (minimum
1,5 m) i trwałe – zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram wypełnionych
np. siatką metalową oraz podpartych punktowo. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej. Na wygrodzeniu SOZ należy
umieścić tablice informujące o celu ustawienia wygrodzenia, a także przedmiocie ochrony oraz zakazach dotyczących jego
relokacji i ograniczeń w tej strefie np.:
o

nie wchodzić,

o

nie przestawiać ogrodzenia,

o

nie składować materiałów.

Sam szalunek pnia wykonany z desek drewnianych zazwyczaj nie jest wystarczającą ochroną pni drzew, nie zabezpiecza
ponadto w żadnym stopniu systemu korzeniowego przed uszkodzeniem, ani gruntu w otoczeniu drzewa przez nadmiernym
zagęszczeniem. Ponadto niewłaściwie wykonane odeskowanie przyczynia się do dodatkowych uszkodzeń części odziomkowej
pnia, kory oraz nisko przewieszających się konarów.
Jeśli z różnych powodów, np. lokalizacji drzewa w pobliżu skrajni drogowej, nie jest możliwe wyznaczenie SOZ zgodnie z ww.
zasadami, należy dołożyć starań, by w miarę możliwości terenowych ogrodzić jak największą strefę SOZ. Wskazane jest
obejmowanie jednym wspólnym ogrodzeniem roślin rosnących w grupach, np. drzew alejowych.
W strefie ochrony zieleni zakazuje się w szczególności:
o

wjazdu, ruchu kołowego oraz postoju pojazdów,

o

poruszania się pieszych,

o

pracy sprzętem mechanicznym,

o

odkładania urobku,

o

składowania materiałów budowlanych i sprzętu,

o

lokalizowania kontenerów, zaplecza budowy, toalet przenośnych,

o

zanieczyszczania gleby poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, olejów i paliw itp.,

o

zmiany poziomu gruntu i jego zagęszczania.

W części opisowej należy uwzględnić:
o
o

o

sposób ochrony wszystkich części (nadziemnych i podziemnych) roślin przeznaczonych do zachowania,
opis technologii wykonywania robót ziemnych, sposób zabezpieczenia Stref Ochrony Zieleni (analogicznie do
gospodarki zielenią) oraz zakres prac pielęgnacyjnych związanych z zabezpieczeniem zieleni. Należy uwzględnić
również ochronę siedliska życia roślin i zwierząt, do którego należy szczególnie podłoże w ich otoczeniu,
Należy szczegółowo opisać sposób postępowania i zakazy obowiązujące w Strefie Ochrony Zieleni.

W części graficznej POD należy uwzględnić:
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o

o

o

o
o

oznaczenia roślin przeznaczonych do zachowania, tożsame z inwentaryzacją zieleni, wraz z symbolami
wyznaczającymi Strefy Ochrony Zieleni i metody ich zabezpieczenia,
trasy poruszania się pieszych i maszyn po placu budowy – drogi tymczasowe wraz z uwzględnieniem różnych
etapów harmonogramu robót budowlanych, podczas których może dochodzić do zmiany przebiegu tych dróg,
geometrię projektowanych elementów zagospodarowania, jak np. ciągi komunikacyjne, należy wskazać gdzie będą
zlokalizowane projektowane elementy,
należy wskazać strefy składowania materiałów budowlanych, oznaczenia wjazdów i wyjazdów z terenu inwestycji,
należy zwrócić szczególną uwagę, że wszystkie ww. elementy powinny być lokalizowane poza SOZ, a w miarę
możliwości także poza obszarami pokrytymi trawnikami. Zagęszczenie i zanieczyszczenie gleby jakie towarzyszą
procesowi budowlanemu są nieodwracalne, a budżety inwestycji najczęściej nie przewidują kosztownej rekultywacji
terenu po zakończeniu prac.

2.3.4.

Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić projekt czasowej* oraz stałej organizacji ruchu w Biurze Zarządzania
Ruchem Drogowym, a wcześniej pozyskać wszelkie wymagane do tego celu mapy, uzgodnienia, opinie.
Projekt powinien zawierać:


część rysunkową w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z planem orientacyjnym w skali 1:10 000 do 1:25000



część opisową z opisem technicznym zawierającym charakterystykę drogi i ruchu na drodze,



wymagane opinie (Zarządu Dróg Miejskich, Stołecznego Komendanta Policji),

Podczas realizacji dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące opracowania dotyczące analizowanego obszaru:


standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie,



stan własności i władania gruntami,



opinie uzyskane przez Zamawiającego stanowiące załączniki do PFU.

2.4.

Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą uwzględniającą projekty w branży drogowej
i branży architektury krajobrazu wraz ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz
wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji administracyjnych wraz z klauzulą
o kompletności dokumentacji. Dokumentacja będzie posiadać oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowania graficzne muszą być wykonane na aktualnych mapach
do celów projektowych.
Wykonanie dokumentacji w sposób umożliwiający użytkowanie przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, zgodnie
z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie przedmiotu musi być zgodne
z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia
na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykazu osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia, który powinien
uwzględniać również osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania opracowań projektowych z zakresu architektury.
Prace projektowe będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć w następującej formie:


dla dokumentacji projektowej – 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku pendrive:



dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF,
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dla tekstów w formacie DOC lub DOCX,



dla zestawień w formacie XLS lub XLSX,



dla dokumentów skanowanych w formacie PDF lub TIFF.

Projekt budowlano wykonawczy dla danej lokalizacji ma uwzględniać m.in.:



projekt nawierzchni,
projektowane lokalizacje i parametry elementów zagospodarowania tj. ławek/miejsc do siedzenia, stojaków na rowery
i innych wg projektu;



projekt nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin cebulowych, trawnika,



inwentaryzację dendrologiczną.

Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
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) oraz Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności prawem
budowlanym, wraz z aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną oraz normami technicznymi.

2.4.1.

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt Budowlano-wykonawczy powinien składać się z następujących części:




Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczającymi, granicami działek z numerami działek i
obrębów, koniecznego do uzyskania zgłoszenia na budowę;
Projektu architektoniczno-budowlanego (w uproszczonej wersji budowlano-wykonawczej) z podziałem na:




cześć budowlaną dotyczącą wykonania robót w zakresie ew. rozbiórek, nawierzchni, prac ziemnych, montażu dfa –
mebli miejskich etc. zawierającą wszelkie szczegółowe rozwiązania techniczne umożliwiające wykonanie,
posadowienie i/lub montaż projektowanych elementów zagospodarowania terenu;
część ogrodniczą zawierającą szczegółowe informacje dotyczące urządzenia szaty roślinnej, wraz ze szczegółową
specyfikacją materiału roślinnego i innych materiałów (ziemia do zaprawy dołów, kora itp.), Projekt Ochrony Drzew
oraz przygotowania, w tym mikroniwelacji i uprawy podłoża;



szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;



wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji administracyjnych;



klauzulę o kompletności dokumentacji, ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich
wykonanych opracowań projektowych;

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: uzyskania uzgodnień, decyzji oraz opinii dla
rozwiązań projektowych oraz drogowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz do skutecznego
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
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.

2.4.2.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Forma i zakres dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 r.
poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót powinny zostać sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej
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opracowywanej przez Wykonawcę i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania
i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli po opracowaniu Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wyniknie potrzeba wykonania robót budowlanych, na
które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich warunków wykonania i odbioru robót, Wykonawca opracuje i przedstawi
do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowe STWiOR na te roboty oraz wykona te roboty w ramach ceny wynikającej
z Umowy. Warunki wykonania i odbioru robót uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych,
a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania
robót, badań i kontroli jakości, należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte
w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

2.5.

Uszczegółowienie zakresu prac projektowych

Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza) powinna uwzględniać projekty branży budowlano-architektonicznej,
projekty branży drogowej oraz wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień, opinii,
uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz założeń programowych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli
urządzeń infrastruktury. W dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, należy przyjmować
rozwiązania o danych parametrach technicznych, które muszą być podane w opracowaniu.
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.
Wykonywane przez Wykonawcę projekty szaty roślinnej należy uzgodnić z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. Projekt szaty
roślinnej powinien zawierać analizę chemiczną rodzimej gleby, w celu sprawdzenia możliwości jej wykorzystania przy
wykonywaniu zieleni miejskiej.
Projektowane oraz gotowe elementy dfa powinny zostać pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego (karta zatwierdzenia
materiałów do wbudowania)

2.5.1.

Obowiązki Wykonawcy:

Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zawierać będzie 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 będzie 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.
Opracowania graficzne muszą być wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych.
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.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
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.
W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania w trakcie obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykazu osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia, który powinien
uwzględniać również osobę posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu.
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W terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i złożenia
Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego prac, który w sposób szczegółowy obejmować będzie wszystkie
prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, założeniach
programowych, opiniach i uzgodnieniach.
Wykonawca, wraz z przekazaniem Dokumentacji projektowej sporządzi Tabelę Elementów Rozliczeniowych zgodnie
z załączonymi do Programu Funkcjonalno-Użytkowego wzorami (Załącznik nr 11 i Załącznik nr 12). Tabela Elementów
Rozliczeniowych stanowić będzie podstawę do rozliczenia wynagrodzenia.
Forma składania dokumentacji Zamawiającemu:








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.
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była zszyta i oprawiona w formie pozwalającej na zachowanie kompletności
opracowania.
Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji
robót budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki
zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.) – w wersji nieedytowalnej oraz
edytowalnej.
Wraz z przekazaniem poszczególnych elementów dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do podania
liczby poszczególnych formatów arkuszy papieru, na których zostały wydrukowane opracowania projektowe.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej:


projekty budowlano-wykonawcze – 3 egz.



projekt organizacji ruchu – 3 egz.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - 3 egz.,



Projekt Ochrony Drzew (POD) – 3 egz.,



w formie elektronicznej - po 2 egz., który zawierać będzie:



projekty budowlano- wykonawcze w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf),



opis techniczny, STWiOR i POD w formacie (*.doc) oraz (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych zamówieniem, która będzie zgodna
z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na
papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

2.6.

Dokumentacja powykonawcza

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






wykazu przekazanej dokumentacji (spis);
dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia robót;
kart zatwierdzenia materiałów do wbudowania wraz z załącznikami, m.in:
podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów wraz z atestami i aprobatami technicznymi lub
deklaracjami zgodności oraz opisem zastosowanej technologii,
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protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów (np. badania mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie betonu,
pomiary geodezyjne, badanie równości nawierzchni itd.),



potwierdzonych za zgodność kopii pozwoleń, decyzji, uzgodnień;



dokumentacji utylizacji materiałów;





potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane
oraz urządzenia techniczne;
niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na
majątek właściwym jednostkom organizacyjnym;



geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;



pozostałych dokumentów określonych w art. 57 Prawa budowlanego.

2.7.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót i realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:

















wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
protokolarnego przejęcia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego
przeznaczenia,
pozyskania miejsca, zorganizowania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów, ponoszenia
kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Zaplecze budowy Wykonawca zlokalizuje w miejscu, jak najmniej
uciążliwym dla użytkowników terenów przyległych do terenu inwestycji,
demontażu zaplecza budowy oraz urządzeń i obiektów tymczasowych po zakończeniu budowy, doprowadzenia
wykorzystanego terenu co najmniej do stanu i wyglądu pierwotnego,
zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz
utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy
wszystkich elementów oznakowania,. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do likwidacji
szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, na skutek własnej
działalności lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,
ubezpieczenia budowy i 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 robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów
mechanicznych,
zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą
Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami wynikającymi z prawa geodezyjnego
i kartograficznego oraz prawa budowlanego,



zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,



umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,







w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory
niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru,
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,
odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbędnego obszaru przy
uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów BHP oraz bezpiecznego wykonania
robót,
stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy,
ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.
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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,
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,
koordynowania robót podwykonawców,
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,
dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zakresu zamówienia,
przerwanie robót na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych
robót przed ich zniszczeniem,
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 budowy, konserwacji urządzeń zabezpieczających i
oznakowania,
regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych lub przebudowywanych nawierzchni drogowych oraz
trawników,
zabezpieczenia sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępu do wszystkich
posesji przez cały czas trwania robót,
wykonania wszelkich, wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Programów Zapewnienia Jakości
niezbędnych do zrealizowania umowy,
uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów związanych z ewentualnym wydłużeniem robót (prace zabezpieczające itp.)
spowodowanych koniecznością zastosowania zimowej przerwy technologicznej. Konieczność zastosowania w/w przerwy
nie może być podstawą do żądania od Zamawiającego zwrotu kosztów spowodowanych faktem przedłużenia czasu na
ukończenie robót budowlanych,
zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót zgodnie zatwierdzonym Projektem Ochrony Drzew
i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na
terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie z Prawem budowlanym,
opracowania harmonogramu robót budowlanych oraz prac projektowych w formie i zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym w ramach przyjętej ceny ofertowej.
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 obszarze oddziaływania budowy,
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 takiej kolizji wymaga sporządzenia dodatkowej dokumentacji
projektowej i/lub dokonania uzgodnień, to jest to obowiązkiem Wykonawcy,
wszelkie prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
zgłoszenia do właściwego Geodety w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej,
a następnie odtworzenie tych punktów w terenie,
wywiezienia i utylizacji po rozbiórkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpadów gabarytowych, betonowych,
stalowych i innych,
utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym i bieżącego usuwania zbędnych
materiałów, odpadów, śmieci,
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używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty,
udokumentowane źródło pochodzenia i akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, zagospodarowania materiałów
pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną 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,
usunięcia wszelkich wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi,
przygotowania od strony technicznej i czynnego udziału w odbiorach technicznych, końcowym i ostatecznym
przedmiotu zamówienia,
Pozostałe wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu umowy określać będą dokumentacja
projektowa wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Jeżeli w trakcie prac montażowych powstanie urobek z wykopów Wykonawca musi go wywieźć poza teren budowy,
a jego zagospodarowanie musi być zgodne z zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz.1243 z późn. zm.) Wykonawca zawrze w swoich
cenach koszty związane z zagospodarowaniem urobku, a także jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych

2.7.1.

Roboty związane z budową nawierzchni utwardzonych

Na terenie opracowania zaplanowano nawierzchnię mineralną.

2.7.2.

Roboty związane z uzupełnieniem warstw gruntu

W zależności od warunków miejscowych i wytycznych projektu budowlanego należy rozścielić warstwę grunt w przypadku
wynikowych różnic w poziomie projektowanej nawierzchni i gruntu istniejącego.
Należy wykonać:


rozścielenie gruntu warstwami około 10 cm miąższości (po zagęszczeniu),



zagęszczenie i wyrównanie każdej warstwy,



końcowe wyprofilowanie rozścielonych warstw z ich zagęszczeniem.
W ramach robót związanych z uzupełnieniem gruntu po rozbiórkach należy wykonać:



rozścielenie gruntu warstwami około 10 cm miąższości (po zagęszczeniu) do osiągnięcia poziomu istniejącego gruntu,



zagęszczenie i wyrównanie każdej warstwy,



końcowe wyprofilowanie rozścielonych warstw z ich zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni grabiami.
Technologia:



rozścielanie warstwami o miąższości 10 cm, z każdorazowym zagęszczeniem warstwy



w stopniu zapobiegającym obsuwaniu się gruntu i umożliwiającym wegetację roślin.
Wymagania materiałowe :



ziemia urodzajna – wierzchnia warstwa gleby (próchnica, humus) zdjęta z korytowania pod nawierzchnie utwardzone.
W przypadku konieczności uzupełnienia ziemią spoza terenu opracowania – humus lub ziemia urodzajna z domieszką
kompostu i piasku.

2.7.3.

Roboty związane z montażem DFA

W ramach robót związanych z montażem DFA


dowiezienie na teren inwestycji DFA,



montaż w gruncie elementów fundamentujących,

17

Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela
PROGAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY



mocowanie do elementów fundamentujących

Wymagania materiałowe:


Ławka warszawska – projekt ławki w załączniku 1a, 1ba, 1bb oraz 1bc.

Rys.2. Wzór ławki warszawskiej (źródło: materiały ZZW)


Stojak rowerowy typu odwrócone „U”

Rys. Schemat stojaka rowerowego w kształcie odwróconej litery U (źródło: „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego
w Warszawie)


Oznakowanie BO

Rys. Przykład oznaczenia projektu z budżetu obywatelskiego (źródło: materiały ZZW)

2.7.4.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Teren pod nasadzenia zieleni powinien być przygotowany w następujący sposób:


należy zdjąć nadkład ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, kamienie, metale od 5 do
30 cm nad krawężnikiem i na głębokość 7 cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej poziomu otaczającego
gruntu – dotyczy terenów znajdujących się poza rzutem koron drzew,



usunięcie darni w przypadku braku nadkładów ziemi,



wywóz ziemi,



ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 25 cm poza rzutem koron drzew,
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ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5-10 cm. Po stwierdzeniu występowania korzeni w
płytszych warstwach gleby nie należy przekopywać terenu,



usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów,



wywóz zanieczyszczeń i odpowiednia ich utylizacja,

Materiały:
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni
większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleci wykonanie badań
na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom - optymalny skład
granulometryczny:


frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,



frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,



frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,



zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,



zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,



kwasowość pH ≥5,5.

2.7.5.

Sadzenie drzew wielopiennych

Schemat sadzenia znajduje się w załączniku nr 2 do PFU.
Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności:


Wytyczenie miejsca w terenie.



Wykopanie dołu o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa.

Dół musi być kwadratowego kształtu, tj. należy przez to rozumieć ścięcie ścian dołu, tak aby tworzyły one narożniki – górna
część dołu wraz z misą powinna być okrągła, natomiast dno dołu powinno mieć kształt kwadratu.


Głębokość dołu sadzeniowego ma być równa wysokości bryły korzeniowej.
W celu poprawnego oszacowania wysokości bryły korzeniowej należy:



odciąć druty (sznury) oplatające bryłę, tak aby w przyszłości nie stanowiły przeszkody dla wzrostu odziomka i korzeni;



zdjąć ewentualny nadkład ziemi z szyi korzeniowej.

Bezwzględnie zabrania się przekopywania i rozluźniania dna dołu sadzeniowego – co w przyszłości mogłoby skutkować
osiadaniu drzewa.








Umieszczenie drzewa w dole – szyja korzeniowa powinna się znajdować na poziomie gruntu. Dopuszcza się, aby szyja
korzeniowa była umiejscowiona do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest, aby szyja była zlokalizowana
poniżej poziomu gruntu oraz/lub była zasypana.
Wykonanie systemu napowietrzającego (przy wszystkich drzewach) z warstwy z materiału przepuszczalnego (np.
grubego piasku lub drobnego żwiru). Warstwa kruszywa na podglebiu, grubości równej 1/5 wysokości bryły korzeniowej.
Następnie należy wykonać studnie napowietrzające z czterech stron bryły korzeniowej, gdzie każda powinna być
zlokalizowana w połowie długości najkrótszego odcinka położonego pomiędzy bryłą a krawędzią misy. Aby wykonać
studnię należy w dole umieścić pionowo rury o średnicy co najmniej 20 cm, która będzie sięgała aż do warstwy z
materiału przepuszczalnego. Po umiejscowieniu rur należy rozpocząć wypełnianie dołu ziemią urodzajną. Pustą rurę
należy wypełnić mieszanką płukanego drobnego żwiru z płukanym grubym piaskiem w proporcji 1:1. Po wypełnieniu
dołu ziemią należy wyjąć rurę w taki sposób, aby jej wypełnienie pozostało w gruncie w formie studni (zgodnie z
rysunkiem nr 3).
Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli (w ilości zgodnej z zaleceniem producenta hydrożelu).
Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu.
Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm. W odległości 1/3 promienia misy od pnia
należy wykonać zagłębienie ze spadkiem (na 2/3 długości promienia) w kierunku krawędzi misy. Najgłębszy punkt
zagłębienia powinien znajdować się na krawędzi misy i wynosić 10 cm. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła
pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.
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Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego).
Materiałem tym należy wypełnić zagłębienie w misie opisane w pkt. 10. Obszar bezpośrednio przy pniu, rozciągający się
na szerokości 1/3 promienia misy nie powinien być ściółkowany.



Zalanie wodą po posadzeniu – min. 60 l na jedno drzewo.



Po zakończeniu sadzenia teren należy uprzątnąć a urobek wywieźć najpóźniej następnego dnia po wykonaniu sadzenia.



Założenie worków do kropelkowego nawadniania, po 1 na każde drzewo.
Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji zdjęciowej wszelkich prac zanikowych takich jak: kopanie dołów
(należy przyłożyć miarkę, tak aby można było sprawdzić średnicę dołu), zaprawianie dołów, zakładanie podziemnego
systemu mocowania drzew, odkładanie ziemi z dołów na folię itp. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu
przed przystąpieniem do odbioru prac polegających na sadzeniu drzew.






Zakładanie osłon na pnie drzew. Do zabezpieczenia pni drzew może być zastosowana osłona w kolorze zielonym lub
szarym, wykonana z wysokowartościowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nie ulegająca
deformacjom, posiadająca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość
musi być dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy siatką a pniem drzewa powinien wynosić około 7 cm.
Stabilizacja drzew za pomocą palików
Na pniu drzewa należy umieścić 2 trwale zafoliowane etykiety o drzewie – jedną od strony chodnika i jedną od strony
jezdni (zgodnie z rysunkiem).

Wymagania materiałowe:


Worki do kropelkowego nawadniania, jeden worek powinien mieć pojemność minimalna 50 l, wykonane z politylenu,
kolor zielony



gruby piasek o frakcji od 0,6 do 2,0 mm, drobny żwir o frakcji od 2,0 do 6,0 mm



ziemia urodzajna zaprawiona hydrożelem



Przekompostowana kora drzew – kora ogrodowa średnio mielona, drzew iglastych, o odczynie obojętnym, frakcji 24 cm. Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę
producenta, datę produkcji. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów
zagrzybienia,

Materiał roślinny o gatunku i parametrach wskazanych poniżej, spełniający wymagania:


musi posiadać bryłę korzeniową proporcjonalnie uformowaną w stosunku do części nadziemnej, zwartą,
nieprzesuszoną, prawidłowo zapakowaną,



pokrój typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany,



korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem,



pień prosty z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących,



mieć obwód pnia 25-30 cm,



być 5x szkółkowane,



korona właściwie wyprowadzona, jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem,



wysokość wg gatunku i odmiany, przykładowo: 400-500 cm, szerokość 200-300 cm,



system korzeniowy zwarty, nieprzesuszony, nieuszkodzony, silnie przerośnięty,






korona powinna być symetryczna, z wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym oraz być równomiernie
rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany,
pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania,
barwa liści powinna być typowa dla odmiany, liście nie powinny być zwiędnięte z plamami, odbarwieniami będącymi
objawami chorobowymi

2.7.6.

Wykonywanie rabat z krzewów

Na proces sadzenia krzewów składają się następujące czynności:


wytyczenie rabat w terenie,
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przygotowanie terenu pod nasadzenia,



nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi – grubość 5 cm na całej powierzchni,








przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły
korzeniowej krzewów – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły
korzeniowej krzewów),
całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną,
przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów przez zanurzenie w wodzie oraz
rozluźnienie ich systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność,
umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika
40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm,



przysypanie brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w szkółce,



dociśnięcie ziemi wokół krzewów,



podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew),





mulczowanie korą grubości warstwy 5-7 cm, kora w zależności od wskazania musi być średnio lub drobnomielona i nie
może być wymieszana z deskami, kołkami, powierzchnia wykorowanej rabaty po zakończeniu prac powinna być
obniżona w stosunku do krawężnika o 3-5 cm,
Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej – zwietrzałej gliny. Sadzenie krzewów powinno
odbywać się w chłodne i wilgotne dni.

Wymagania materiałowe:




Kora ogrodowa średnio mielona, przekompostowana, drzew iglastych, o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm.
Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę producenta,
datę produkcji. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów zagrzybienia. Kora
powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę o grubości 5-7 cm.
W projekcie należy zastosować gatunki krzewów ozdobnych z kwiatów, owoców, liści lub pędów

Materiał roślinny powinien spełniać poniższe warunki:


pokrój typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany,



pojemnik min. C3. W przypadku iglastych C5,



wszystkie gałęzie żywe z uformowanymi pąkami,



blizny po formowaniu muszą być dobrze zarośnięte,



minimum 5-6 pędów szkieletowe o długości min. 40-60 cm,



typowe dla gatunku/odmiany rozgałęzienia ukształtowane w strefie do 10 cm

2.7.7.

Wykonanie rabat bylinowych z trawami i cebulami

Na proces sadzenia bylin i traw składają się następujące czynności:


wytyczenie rabat w terenie,



przygotowanie terenu pod nasadzenia,



nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi – grubość 15 cm na całej powierzchni,



posadzenie roślin według dokumentacji projektowej,



równomierne rozłożenie 10 cm warstwy z kory drobnomielonej

Wymagania materiałowe:


Kora ogrodowa drobnomielona, przekompostowana z drzew iglastych, o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm.
Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę producenta,
datę produkcji. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów zagrzybienia. Kora
powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę o grubości 5 cm.
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W projekcie należy zastosować kombinacje gatunków cebul bylin i traw ozdobnych
Dopuszczalne jest zaprojektowanie roślin krzewiastych na rabatach bylinowych, gatunki i lokalizacje powinny być uzgodnione
z Zamawiającym.
Materiał roślinny powinien spełniać poniższe wymagania:


Byliny powinny być w pełni wykształcone z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadać następujące parametry:



rośliny szkółkowane,



rośliny w pojemnikach min. C1,



system korzeniowy roślin powinien całkowicie przerastać glebę w pojemniku.





rośliny muszą być wolne od szkodników, patogenów, bez oznak chorobowych, należy stosować rośliny o pokroju
zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/odmianowymi.
Cebule, muszą być twarde, mięsiste, bez objawów chorobowych i mieć zdrowy wygląd. Łuski zewnętrzne cebul muszą
być nienaruszone i bez plam.

Niedopuszczalne jest stosowanie gatunków inwazyjnych. Pomocna dla Wykonawcy może okazać się publikacja
pt. „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych”, autorstwa:
Barbara Tokarska-Guzik, Zygmunt Dajdok, Maria Zając, Adam Zając, Alina Urbisz, Władysław Danielewicz, Czesław Hołdyński –
dostępna pod linkiem www.wigry.org.pl/ros_obce_cz1a.pdf

2.8.

Ogólne wymagania formalno – prawne

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z:





przepisami polskiego prawa,
postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi
przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu.
Wykonanie dokumentacji w sposób umożliwiający użytkowanie przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji,
zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie przedmiotu
musi być zgodne z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych
ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Obowiązki Wykonawcy:






Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych i konieczności
uwzględnienia ich w opracowaniu wszystkich dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
Cały przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w sposób oszczędny tzn. w oparciu
o zasadę dążenia do uzyskania założonych w tym Programie efektów przy jak najniższej kwocie wydatków.
Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia
do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia, posiadających akceptację Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.



Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca.



Materiały z wykopów, rozbiórek oraz demontażu Wykonawca musi posegregować i wywieźć poza teren budowy.







Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki musi być zgodne z zasadami utylizacji i składowania
materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243
z późn. zm.).
Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, a także inne materiały Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego – w przypadku takiego zalecenia.
Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich
odpadów, a także zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w operacie kolaudacyjnym, wszystkich niezbędnych
protokołów z tym związanych.
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Wykonawca musi zapewnić w zespole udział projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia. Wykonawca
wykaże, że dysponuje zespołem osobowym składającym się z niżej wymienionych osób, przy czym Zamawiający
dopuszcza łączenie funkcji:












2.9.

co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej,
co najmniej jedną osobą do projektowania w branży architektura krajobrazu, posiadającą wykształcenie wyższe na
kierunku architektura krajobrazu, a także posiadającą przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych,
co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.

Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca będzie prowadził prace z uwzględnieniem ochrony szaty roślinnej, gleby oraz wód podziemnych z zastosowanie
ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680,
1712, 1815, 2087, 2166) z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 55), z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 150, 284, 322.).
Zakazuje się na terenie inwestycji przycinania korony oraz systemów korzeniowych drzew i krzewów, usuwania drzew
i krzewów, przekraczania Stref Ochrony Zieleni.
Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający
uszkodzenie mechaniczne roślin.

2.10. Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami
Wykonawca prowadzi 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 robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczonym
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.
Ewentualne koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę.

2.11. 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.
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II.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Informacje ogólne

Zamawiający informuje, ze jest zobowiązany stosować postanowienia wynikające z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robot budowlanych
i zgodnie z zapisami porozumienia nr ___/2022 z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

2.

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.

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 przepisach.

3.1.

Akty prawne:



Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t., z późn. zm.)



Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 j.t, z późn. zm.)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 j.t., z późn. zm.).



Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 j.t., z późn. zm.)



Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986.j.t., z późn. zm.)



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),



Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.),



Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266)











Rozporządzenie 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.)
Rozporządzenie 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
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. 2003.120.1126 z późn. zm.)
Rozporządzenie 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 poźn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z późn. zm.),

24

Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela
PROGAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY















3.2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133),
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),
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),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 20170 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
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),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),
inne obowiązujące przepisów prawa, dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz przepisami
technicznymi, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:




Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (art. 30 ust. 1 pkt 2a–b Pzp)
Polskie Normy w sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie, normy innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych (art. 30 ust. 3 pkt 1 Pzp).



Polskich aprobat technicznych



Polskich specyfikacji technicznych



Krajowych deklaracji zgodności



Krajowych deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego



Krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

3.3.

Dokumenty pomocnicze i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt powinien opierać się na treści nw. materiałów:








Wytyczne Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, dotyczące estetyki mebli miejskich na terenie
m.st. Warszawy
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1539/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych
warunków dla ruchu pieszego na terenie m.st. Warszawy
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 w sprawie tworzenia na terenie m.st.
Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób
o ograniczonej mobilności i percepcji
Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy, stanowiące załącznik nr 7 do Uchwały Rady m.st. Warszawy nr
XXXVIII/973/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na
lata 2017 2020 z perspektywą do 2023 r.

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od niektórych wymogów ww. dokumentów pod warunkiem wskazania przez
projektantów wymaganych odstępstw i ich uzasadnienie.
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3.4.

Inne posiadane informacje i dokumenty

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:
- opis projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego: https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23019
- opinie pozyskane przez Zamawiającego podczas weryfikacji zgłoszonego pomysłu (załączniki nr 7)
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć powyższe 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
i wykonania robót.

III.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1a, 1ba, 1bb i 1bc – projekt ławki warszawskiej
Załącznik nr 2a – schemat sadzenia drzew balotowanych
Załącznik nr 2b – stabilizacja drzewa za pomocą palików
Załącznik nr 2c – schemat wykonania systemu napowietrzającego
Załącznik nr 3a – etykieta na drzewo ZZW
Załącznik nr 3b – etykieta na drzewo BO
Załącznik nr 4 – wzór oznaczenia BO
Załącznik nr 5 – porozumienie z Zarządem Dróg Miejskich
Załącznik nr 6 – projekt ZDM pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wólczyńska w Warszawie bez
zmiany granic pasa drogowego”
Załącznik nr 7 – opinia Zarządu Dróg Miejskich (etap weryfikacji projektu)
Załącznik nr 8a, 8b, 8c – karty zatwierdzenia materiałów do wbudowania dla każdej z lokalizacji
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