PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
DLA POTRZEB OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO –
KOSZTORYSOWEJ I WYKONANIA ROBÓT ( „FORMUŁA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”)

Budowa wiaty magazynowej wspartej o wschodnią ścianę budynku B2
WER Łódź Al. Włókniarzy 227
1. Nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych
obejmujących Budowę wiaty magazynowej wspartej o wschodnią ścianę budynku B2 WER
Łódź Al. Włókniarzy 227 w systemie „zaprojektuj i buduj”.
2. Adres obiektu którego dotyczy program funkcjonalno użytkowy:
95-200 Łódź, Al. Włókniarzy 227
3. Kod CPV:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
45 21 31 20 – 0 Roboty budowlane w zakresie poczt.
45 31 00 00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
5. Opracowujący program funkcjonalno – użytkowy:
Zbigniew Wintrowicz – Inspektor nadzoru inwestorskiego PI OON w Łodzi
6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
6.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
6.1.1.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót

6.1.2.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

6.1.3.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

6.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
6.2.1.

Wykonanie dokumentacji projektowej

6.2.2.

Przygotowanie terenu budowy

6.2.3.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych

6.3. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego
6.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty magazynowej na działce 15/9 obręb P-17 w Łodzi
przy Al. Włókniarzy 227.
Celem budowy wiaty jest zwiększenie powierzchni magazynowej dla WER Łódź. Powierzchnia
dodatkowa jest niezbędna dla poprawnego działania Węzła rozładowczego. Wymóg rozbudowy
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powierzchni magazynowych związany jest ze wzrostem ilości paczek ekspediowanych z węzła
jw.
Zakres rzeczowy robót inwestycyjnych:











Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku B2 w zakresie niezbędnym do wykonania
projektu wiaty. Inwestor nie posiada dokumentacji archiwalnej.
Zakup mapy do celów projektowych.
Wykonanie badań gruntowych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wiaty.
Wykonanie koncepcji konstrukcyjno-architektonicznej budynku wiaty.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót).
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wybudowanie wiaty magazynowej.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem obiektu na mapę
zasadniczą.
Przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

6.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót
Projektowany budynek wiaty magazynowej będzie usytuowany na działce 15/9 obręb P-17 w
Łodzi przy Al. Włókniarzy 227.
Planuje się budowę wiaty w lekkiej konstrukcji stalowej. Wiata od strony północnej i
południowej otwarta.
Parametry wiaty:
Powierzchnia użytkowa ok
Powierzchnia zabudowy ok
Kubatura
Orientacyjne wymiary wiaty:

2

608,00 m
2
608,00 m
3
3252,80 m

Długość ok
38,00 m.
Szerokość ok
16,00 m.
Wysokość w świetle w stanie wykończonym min

4,50 m.

Wysokość do kalenicy ok

6,10 m.

Opis oczekiwanych rozwiązań konstrukcyjnych.
1. Fundamenty-stopy fundamentowe z betonu C20/25 W8. Zbrojone stalą A-II w ilości 60
kg/m3. Wykonane w technologii wylewania na mokro. Planuje się posadowienie bezpośrednie.
2. Słupy - stalowe z kształtowników zimno-giętych zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe ( Z-275 ). lub malowanie farbami antykorozyjnymi.
Dopuszcza się wykonanie słupów z innych materiałów np. kształtowników walcowanych na
gorąco zabezpieczonych przez malowanie farbami antykorozyjnymi.
Sposób mocowania do stóp fundamentowych-przykręcanie, śruby fundamentowe ocynkowane
lub zwykłe.
3. Dźwigary -kratownice stalowe. Dach pulpitowy (jednospadowy).
Dopuszcza się wykonanie dźwigarów w innej technologii np. blachownice , belki ze ściągiem
lub inne.
Sposób mocowania do słupów-skręcanie lub spawanie.
4. Płatwie - stalowe z kształtowników zimno-giętych zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe lub malowanie antykorozyjne.
5. Pokrycie dachu z materiału przezroczystego (szkło organiczne/szkło bezpieczne/inne min
50% powierzchni dachu).

-2-

6. Posadzka-istniejąca nawierzchnia drogowa do odtworzenia w miejscach posadowienia stóp
fundamentowych. Obecnie istnieje nawierzchnia asfaltowa na podbudowie betonowej.
7. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej lub systemowe.
9. Ściany zewnętrzne – wiata otwarta bez ścian zewnętrznych
Wyposażenie wiaty.
1. Oświetlenie podstawowe usytuowane w poziomie dachu o natężeniu światła 300 lux.
2. Ogrzewanie wiaty – bez ogrzewania – wiata otwarta.
3. Wentylacja – grawitacyjna – wiata otwarta przejazdowa.
4. Inne instalacje – nie wymagane.
5. Odboje chroniące słupy wiaty przed najazdem wózka widłowego o masie 6 ton.
6.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Inwestycję należy przeprowadzić w celu zapewnienia większej powierzchni magazynowej dla
potrzeb WER Łódź ( zwiększona ilości przesyłek pocztowych )
Informacja o terenie budowy:


Projektowana wiata będzie usytuowana na terenie WER Łódź na działce 15/9 obręb P-17 w
Łodzi przy Al. Włókniarzy 227.



Obecny plac manewrowy na którym będzie postawiona wiata posiada nawierzchnię
utwardzoną - asfaltową.



Budynek B2 na czas realizacji robót nie będzie wyłączony z eksploatacji – Wykonawca winien
uwzględnić powyższe utrudnienie.



Prace szczególnie uciążliwe winny być zaplanowane przy udziale użytkownika obiektu.



wykonawca

winien

przestrzegać

przepisów

BHP

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

obowiązujących na terenie obiektu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane brakiem przestrzegania powyższych przepisów w trakcie realizacji robót.


koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP i ochrony przeciwpożarowej nie będą
podlegały odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy.



wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji
przedsięwzięcia przez cały okres trwania robót – do dnia ostatecznego odbioru robót.

6.1.3.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz realizacja robót musi spełniać wszelkie
obowiązujące warunki techniczne i prawne w tym uwarunkowania dotyczące zastosowanych
materiałów i wyrobów budowlanych.

6.2.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.2.1.


Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokonanie wizji lokalnej w obiekcie i zapoznanie się ze stanem istniejącym elementów
budynku do którego będzie dobudowywana wiata.



Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Wykonanie odkrywek kontrolnych w celu oceny wielkości istniejących fundamentów budynku
B2 do którego będzie dobudowywana wiata.
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Uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych.



Wykonanie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę , projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.



Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających uzyskanie
pozwolenia na realizację zadania.

6.2.2.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne prace przygotowawcze do
prowadzenia robót budowlanych, zapewnić stały nadzór techniczny oraz zabezpieczyć
budowę przed dostępem osób nieuprawnionych.
Zapewnić realizacje robót pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe, wymagane
prawem uprawnienia budowlane.
Utrzymywać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, a po zakończeniu robót
przekazać teren Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.
Opracować plan BIOZ, który przed rozpoczęciem robót winien być uzgodniony z
Zamawiającym.
6.2.3.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych w celu prawidłowej
realizacji zadania (projekt i wykonanie robót)



Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów,
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.



Stosowane wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a w
szczególności posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.


6.3.

Należy uwzględnić fakt, iż realizacja zadania odbywać się będzie przy czynnym obiekcie.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

6.3.1.

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki nr 15/9 obręb P-17 na której wykonywane
będą roboty budowlane.
6.3.2.

Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, które powinny zostać
określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i
instalacyjnych.



Zaleca się przeprowadzenie, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej na miejscu prowadzenia
prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.



Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) projektanta w specjalnościach : architektonicznej,
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konstrukcyjno – budowlanej; instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenia o
przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego.
6.4.

Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia :



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 późn. zm.).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (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.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).



Regulamin udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. stanowiący Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 91/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Opracował:
Zbigniew Wintrowicz
PI OON Łódź
Dział Inwestycji i Remontów
07.11.2016 r.
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