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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:  

Gmina Namysłów 

ul. Stanisława Dubois 3 

46-100 Namysłów 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Śląskich 

 

 

 

 

Kod zamówienia CPV:  
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
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I. Część opisowa 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego                             

w Smarchowicach Śląskich. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1)  uzyskanie warunków technicznych wykonania i podłączenia do sieci 

elektroenergetycznej; 

2) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z zatwierdzeniem projektu w organie 

architektoniczno-budowlanym i uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbudowę lub 

zgłoszeniem robót budowalnych; 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

uzgodnieniami, warunkami technicznymi podłączenia do sieci elektroenergetycznej                  

i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych; 

4) przeprowadzenie prób i badań wymaganych przepisami budowlanymi oraz 

przygotowanie dokumentów dopuszczających do eksploatacji i użytkowania; 

5) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w 2 egzemplarzach. 

 

Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia wykonawca wykona własnym staraniem                 

i na własny koszt.  

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

Długość trasy do oświetlenia – 90 m. 

Długość linii kablowej – 95 m. 

Ilość słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości min. 6,0 m na 

fundamencie prefabrykowanym – 2 szt. 

Ilość wysięgników łukowych stalowych ocynkowanych o długości min. 0,5 m – 2 szt. 

Ilość opraw oświetleniowych typu LED – 2 szt. Materiał oprawy oświetleniowej – odlew 

aluminiowy. Temperatura barwowa – min. 4000K. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca zasilania oświetlenia drogowego. 

 

Zamawiający zakłada, że linia kablowa będzie podziemna. 

Wszystkie słupy należy trwale i czytelnie oznakować „UM-1 – UM-2”. 

 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla planowanego należy 

traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego. 

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie. 

Lokalizacja: Smarchowice Śląskie, działka nr 343.  
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4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1935), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.              

z 2013 r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                   

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

wszelkich niezbędnych przepisów z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązujące standardy, 

obowiązujące Polskie Normy oraz zasady współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.  

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym 

oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót. 

 

Roboty należy prowadzić umożliwiając dojścia i dojazd mieszkańcom do przyległych posesji. 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i posiadać 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 

(atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). 

 

Po zakończeniu robót należy wywieźć odpady i uprzątnąć plac budowy oraz teren przyległy 

do placu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie uzgadniać z Zamawiającym przyjęte 

rozwiązania projektowe i dobór materiałów.  

 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do: 

1) uzyskania warunków technicznych wykonania i podłączenia do sieci 

elektroenergetycznej; 

2) sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, uzgodnień i pozwoleń; 

3) zatrudnienia kierownika budowy; 

4) oznakowania i zabezpieczenia robót na czas trwania budowy; 

5) wykonania przedmiotu zamówienia; 

6) rozwiązania wszelkich kolizji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia; 

7) napraw napotkanych i uszkodzonych urządzeń obcych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

8) pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej; 

9) wywiezienia gruzu i uprzątnięcia placu budowy oraz terenu przyległego do placu 

budowy; 

10) przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego; 
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11) opłat i odszkodowań za szkody oraz straty wynikłe w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego (nie dopuszcza się 

zamknięcia wszystkich pasów ruchu). 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

swej działalności w zakresie: 

1) organizacji robót budowlanych; 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

3) ochrony środowiska; 

4) warunków bezpieczeństwa pracy; 

5) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Zamawiający wymaga zastosowania wszystkich wyrobów budowlanych jako nowych. 

Wykonawca winien posiadać i przedstawiać certyfikaty potwierdzające parametry wyrobu                

i dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie i zgodności z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji. 

 

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) projektową dokumentację powykonawczą; 

2) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w 2 egzemplarzach; 

3) protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń; 

4) oświadczenie o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu i gotowości do przekazania 

do eksploatacji. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

1) wszystkie wyroby budowlane, ich parametry i zgodność z dokumentami budowy; 

2) jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

3) prawidłowość funkcjonowania. 

 

Wymagany okres gwarancji równy okresowi rękojmi winien wynosić 60 miesięcy od daty 

odbioru końcowego robót. 

 

Kable powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu 

znamionowym 0,6/1 kV, trzy, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach miedzianych bądź 

aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 

robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania 

ochronnego. 

Fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

przed korozją konstrukcji betonowych. 
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Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem 

światła. Ze względów eksploatacyjnych zastosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, 

stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej nie mniejszej niż 

IP 65 i klasą ochronności I.  

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych.  

 

II. Część informacyjna 

 
1. Własność terenu 

 

Działka ewidencji gruntów nr 343 stanowi własność Gminy Namysłów. 

 

2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu to droga gminna (działka nr 343) o nawierzchni 

szutrowej i poboczach gruntowych, niezagospodarowanych; 

 

Miejsce składania ziemi z wykopów, możliwości urządzenia czasowego placu budowy i inne 

szczegółowe uwarunkowania wykonania robót na trasie linii oświetleniowej wykonawca 

uzgodni z właścicielami/zarządcami terenów. 

 

Wycinki zieleni (drzew i krzewów) należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

 

3. Przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem 

 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
PN-EN 13 201-2:2005 Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13 201-3:2005 Obliczania oświetleniowe 

PN-EN 13 201-4:2005 Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
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III. Załączniki 

 

Projekt zagospodarowania terenu 
 

 
 


