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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: 

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. 
Piłsudskiego 92 – cz. 1 zaplecze dydaktyczne (COS SG) - zaprojektuj i wybuduj      
 
Zamawiający: 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, ul. Piłsudskiego 92, Koszalin  
 

Kod zamówienia według CPV: 

 

45233140-2 Roboty drogowe  

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych. 

45111200-0 Roboty przygotowawcze. 

45112000-5 Roboty ziemne. 

45111000-8 Roboty rozbiórkowe. 

45233252-0 Krawężniki i obrzeża. 

45233251-3 Konstrukcja jezdni. 

45233251-3 Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek. 

45233290-8 Oznakowanie pionowe. 

45233290-8 Oznakowanie poziome. 

71322300-4 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracował: 

mjr SG mgr inż. Bolesław Bendasiuk 

 

Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Zakres zamówienia. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1.Wymagania do dokumentacji. 

2.2.Wymagania do realizacji zadania. 

3. Ogólne warunki prowadzenia i odbioru robót. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

4. Uwagi ogólne. 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

z przebudową i jej prowadzeniem. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg 

wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 -cz.1 zaplecze 

dydaktyczne (COS SG)” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Przedmiotowe zadanie obejmuje: 

a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowej realizacji przebudowy dróg 

wewnętrznych, placów, chodników i opaski wokół budynku nr 3 obejmującej projekt 

wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiar, kosztorys na wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, realizowanego na 

działce nr 6, obręb 19, ul. Piłsudskiego 92, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, 

zwaną dalej „dokumentacją projektową”; 

b) etap II - wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej związanych z przebudową dróg, placów, chodników i opaski wokół 

budynku nr 3 przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie, wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, zwanymi dalej "robotami budowlanymi"; 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na 

podstawie dokumentacji projektowej.  

1.1 Zakres zamówienia 

  Przedmiotowe zadanie obejmuje przeprowadzenie procesu budowlanego przebudowy 

dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92, począwszy 

od wykonania dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), poprzez realizację robót 

budowlanych pod nadzorem autorskim, po wykonanie powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej i uzyskanie pozytywnego wyniku odbioru końcowego. 

W szczególności w skład zamówienia wchodzą: 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o warunki, otrzymane od 

Zamawiającego: 

a) opracowanie projektu wykonawczego, wraz z załącznikami, zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie  - branża 

drogowa - 5 egz. +1 egz. na CD 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR (sporządzonych 

na podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) 

na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót -3 egz. +1 egz. na CD 

c) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
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3 egz.+1 egz. na CD 

d) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu na wartość robót określoną w ofercie 

– 3 egz.+1 egz.CD. Kosztorysy, przedmiary opracować w formacie RODOS (.rds) 

lub Norma (.ath) 

e) opracowanie schematu organizacji ruchu na czas budowy 3 egz.+1 egz. na CD, 

f) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji w zakresie 

zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym, w szczególności : 

− uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej, 

− uzyskanie akceptacji zamawiającego dla opracowanych STWiOR, BIOZ, 

kosztorysów i przedmiarów, 

− uzgodnienie schematu organizacji ruchu na czas budowy.  

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę: 

a) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni i krawężników, 

b) wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni, 

c) wykonanie odwodnienia nowych dróg do istniejącej kanalizacji deszczowej lub 

powierzchniowo na tereny zielone w przypadku braku technicznych możliwości 

odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 

d) regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego, 

e) ustawienie nowych krawężników i obrzeży, 

f) wykonanie podbudów zgodnie z dokumentacją projektową, 

g) wykonanie nawierzchni jezdni i placów z kostki o min. 5 różnych rozmiarach, na 

powierzchniach zaznaczonych w załączniku graficznym,  z betonowej kostki 

brukowej typu starobruk w kolorze szaro-grafitowym (melanż) gr. 8 cm, o 

powierzchni gładkiej niepostarzanej, wykończenie krawędzi bez fazowania, 

krawędzie falowane, kształt kostki trapezowy lub prostokątny, nasiąkliwość kostki 

min. kl. 2, odporność na zamarzanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających 

min. kl. 3, odporność na ścieranie (metoda szerokiej tarczy) min. kl. 4, 

wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, zgodnych z 

zaleceniami Konserwatora Zabytków, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego 

Programu lub równoważnych im pod względem rodzaju, kształtu i parametrów 

technicznych i koloru kostek brukowych. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanej kostki brukowej,  

h) wykonanie nawierzchni chodników i opaski przy budynku nr 3 z kostki o min. 5 

różnych rozmiarach, na powierzchniach zaznaczonych w załączniku graficznym, 

z betonowej kostki brukowej  typu starobruk w kolorze szaro-grafitowym 

(melanż) gr. 6 cm o powierzchni gładkiej niepostarzanej, wykończenie krawędzi 

bez fazowania, krawędzie falowane, kształt kostki trapezowy lub prostokątny, 

nasiąkliwość kostki min. kl. 2, odporność na zamarzanie/rozmarzanie z udziałem 

soli odladzających min. kl. 3, odporność na ścieranie (metoda szerokiej tarczy) 

min. kl. 4, zgodnych z zaleceniami Konserwatora Zabytków, stanowiącymi 

załącznik nr 2 do niniejszego Programu lub równoważnych im pod względem 

rodzaju, kształtu i parametrów technicznych i koloru kostek brukowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 

proponowanej kostki brukowej, 

a) wykonanie nawierzchni jezdni i placów z asfaltu na powierzchniach zaznaczonych 

w załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu,  

b) rozebranie ogrodzenia przy drodze wewnętrznej od budynku nr 2 do bramy 

ewakuacyjnej przy ul. Karłowicza, w miejscu wskazanym w załączniku 

graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu 

c) poddanie odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, 

asfaltu) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, wywóz, utylizacja 

lub oddanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Materiały nie nadające się 

do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z 

prowadzonych w ramach przebudowy dróg robót budowlanych, np. robót 

rozbiórkowych, będą stanowiły własność Wykonawcy, 

d) wywóz na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na 

terenie zamkniętym Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. 

Piłsudskiego 92 w Koszalinie, materiałów nadających się do ponownego 

wbudowania. Materiały nadające się do ponownego wbudowania pochodzące                                

z prowadzonych w ramach przebudowy dróg robót budowlanych, np. robót 

rozbiórkowych, stanowią własność Zamawiającego. Czynności te będą wliczone 

w cenę złożonej oferty, co oznacza, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z umowy. O przydatności materiałów 

do ponownego wbudowania decydować będzie inspektor nadzoru inwestora. 

e) dostarczenie do punktu skupu złomu pochodzących z prowadzonych w ramach 

inwestycji robót rozbiórkowych np. ogrodzenia zbędnych elementów metalowych, 

stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca we własnym zakresie 

załaduje, a następnie dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu 

i przedłoży Zamawiającemu dowód ich przyjęcia. Czynności te będą wliczone w 

cenę złożonej oferty, co oznacza, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z umowy.  

f) odtworzenie trawników, 

g) uporządkowanie terenu robót. 

3. Nadzór autorski: 

a) wykonywanie przez autora dokumentacji projektowej czynności nadzoru 

autorskiego, określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego. 
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g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji 

robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia 

- fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), 

h) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie .DWG 

i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 2 egz. oraz 

wprowadzenie wyników pomiarów geodezyjnych do zasobu COS SG. 

4. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, 

protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, 

ewentualne badania materiałów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie o udzieleniu 

gwarancji, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 

zgodnie z przepisami. 

5. Odbiory końcowe i przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

1. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w punkcie 1.2. 

programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia: 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PLANOWANEJ DO 
WYKONANIA NAWIERZCHNI  DRÓG Z 
KOSTKI BETONOWEJ + 

3615 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PLANOWANEJ DO 
WYKONANIA NAWIERZCHNI  PLACÓW, 
CHODNIKÓW I OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
NR 3 Z KOSTKI BETONOWEJ + 

1503 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PLANOWANEJ DO 
WYKONANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ + 

1 883 m2 

= CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DRÓG 
PLACÓW CHODNIKÓW I OPASKI 
PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE  

7 001 m2 

3. Zakres rzeczowy inwestycji ujęto w opracowaniu graficznym, stanowiącym załącznik 

 nr 1 - plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót   

4. Tabela nr 1 zawiera zestawienie elementów poszczególnych odcinków dróg 

podlegających przebudowie, opis ich lokalizacji, docelowej nawierzchni  oraz obmiar 

i powierzchnię. Użyte określenie "kostka" oznacza brukową kostkę betonową. 
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TABELA NR 1 
 

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI PRZEWIDZIANYCH  DO REALIZACJI W CENTRALNYM OSRODKU 
SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE NA DZIAŁCE NR 6, OBRĘB EWIDENCYJNY 19                                                  

Nr Element Obmiar [m2] 
Powierz

chnia 
[m2] 

Rodzaj 
naw. 

DROGI 

1 
Droga od wejścia do WŁiI w kierunku 
budynku nr 15 (między fragmentami dróg z 
nowo ułożoną kostką brukową betonową) 

6,4*18,0 115,20 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

2 

Droga od drogi wjazdowej przy budynku nr 
15 z nowo ułożoną kostką brukową 
betonową do skrzyżowania dróg na 
wysokości elewacji północnej budynku nr 
4, w tym plac przy budynku nr 18  od 
strony południowej 

20,0*5,2+0,5*1,5*1,5+63,
7*0,5*(7,9+6,3)+12,1*5,8
5+1,0*3,8+0,5*2,2*2,2+0,

5*2,1*2,1 

636,61 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

3 

Droga wzdłuż budynku nr 4 (przy elewacji 
północnej) - od skrzyżowania dróg na 
wysokości elewacji północnej budynku nr 4 
w kierunku budynku nr 51  

0,5*1,5*1,5+34,9*0,5*(6,
12+4,4)+1,5*3,72+29,0*4,

0 
306,28 

DROGA 
asfalt 

4 Droga między budynkami nr 4 i 51 
0,5*(5,92+9,5)*6,5+24,0*

5,92+2*0,5*5,1*5,1 
218,21 

DROGA 
asfalt 

5 

Droga od skrzyżowania dróg na wysokości 
elewacji północnej budynku nr 4 do asfaltu 
na wysokości bramki radiometrycznej 
zlokalizowanej od strony budynku nr 4 

33,0*0,5*(5,82+5,6)+0,5*
2,9*2,9+7,40*7,75+7,75*

6,40 
299,59 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

6 

Droga od wysokości bramki 
radiometrycznej zlokalizowanej od strony 
budynku nr 4 w kierunku budynku nr 58 
(do nowego asfaltu) wraz z wjazdem na 
plac apelowy 

133,25*6,4+8,1*9,8+4*2,
5*2,5-

6,40*7,75+0,5*(7,40*(16,
15-7,75)) 

938,66 
DROGA 
asfalt 

8 
Droga w kształcie półkola przed wejściem 
do budynku nr 3 od strony frontowej 

7,2*0,5*(69,5+51,9)+6,0*
0,5*(15,5+20,0) 

543,54 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

9 

Droga wzdłuż ulicy Piłsudskiego – od nowo 
wybudowanej drogi z kostki brukowej 
betonowej przy budynku nr 1 do bramy 
wjazdowej przy zachodnim skrzydle 
budynku nr 3 (wjazd z ulicy Karłowicza)  

110,5*6,3+1,0*7,0 703,15 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 
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10 

Droga od skrzyżowania przy bramie 
wjazdowej przy budynku nr 9 (wjazd z ul. 
Karłowicza) w kierunku budynku nr 17 i 
dalej wzdłuż zachodniego skrzydła 
budynku nr 3 wraz z placem przy budynku 
nr 17 oraz drogą przylegającą do budynku 
nr 3 od strony ul. Karłowicza 

0,5*2,0*2,0+0,5*3,0*3,0+
0,5*(9,1+5,4)*20,2+7,6*6
0,4+0,5*3,0*3,0+4,1*10,8
+0,5*1,5*1,5+5,65*31,5 

839,87 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

11 

Droga od bramy wjazdowej przy budynku 
nr 9 (wjazd z ul. Karłowicza) w kierunku 
bramek radiometrycznych do skrzyżowania 
z nową drogą z kostki brukowej betonowej 
biegnącej wzdłuż placu apelowego  

19,0*4,5+24,6*5,5+0,5*2,
0*2,0+0,5*1,5*1,5 

223,93 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

12 

Droga od skrzyżowania z nową drogą z 
kostki brukowej betonowej biegnącej 
wzdłuż placu apelowego do bramki 
radiometrycznej zlokalizowanej od strony 
budynku nr 9 

5,5*27,9 153,45 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

14 
Droga za budynkiem nr 9 do wysokości 
budynku nr 16 (wzdłuż ul. Karłowicza) 

34,5*5,0+18,2*0,6+0,5*2,
0*2,0 

185,42 
DROGA 
asfalt 

15 Droga wzdłuż budynku nr 16 37,2*6,3 234,36 
DROGA 
asfalt 

16 
Droga wzdłuż budynku nr 8 wraz z 
podjazdem przy budynku nr 8 od strony 
zachodniej 

28,2*3,2+2*0,5*1,5*1,5+
3,2*2,0 

98,89 

DROGA 
brukowa 

kostka 
betonowa 

RAZEM DROGI Z BRUKU BETONOWEGO: 3 614,23 m2 

RAZEM DROGI Z ASFALTU 1 882,93 m2 

RAZEM DROGI 5 497,16 m2 

 

 

 

5. Tabela nr 2 zawiera zestawienie elementów poszczególnych odcinków placów 

chodników i opaski wokół budynku nr 3 podlegających przebudowie, opis ich 

lokalizacji docelowej nawierzchni oraz obmiar i powierzchnię. Użyte określenie 

"kostka" oznacza brukową kostkę betonową. 

6. Numery poszczególnych wierszy tabeli odpowiadają zaznaczonym odcinkom robót 

ujętych w  załączniku nr 1 - plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót. 
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TABELA NR 2 
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ODCINKÓW PLACÓW CHODNIKÓW I OPASKI PODLEGAJACYCH 

PRZEBUDOWIE 

Nr Element Obmiar [m2] 
Powierzc

hnia 
[m2] 

Rodzaj 
naw. 

CHODNIKI, DOJŚCIA DO BUDYNKÓW,OPASKA 

1 
Dojście do budynku nr 3 od strony 
półkola 

7,25*1,5 10,88 
brukowa 
kostka 
betonowa 

2 
Chodnik łączący dwa dojścia do budynku 
nr 3 od strony placu apelowego 

2,0*33,5 67,00 
brukowa 
kostka 
betonowa 

3 
Chodnik przyległy do wschodniego 
skrzydła budynku nr 3 od stron: 
północnej i wschodniej 

1,9*3,5+1,5*8,1+1,1*15,9
+2,4*5,55+11,1*2,8+1,5*

15,0+1,0*9,5 
112,69 

brukowa 
kostka 
betonowa 

4 
Chodnik przyległy do zachodniego 
skrzydła budynku nr 3 od stron: 
zachodniej i południowej (od półkola) 

1,6*49,5+1,0*17,3+2,65*
2,5+7,0*2,8+3,25*2,6+1,5

*15,0+1,0*9,2 
162,88 

brukowa 
kostka 
betonowa 

5 
Chodnik do wschodniego skrzydła budynku nr 
3 wraz z palarnią 

2,1*40,2+2,3*3,5+3,4*1,7+1
,1*2,1+4,3*3,2 

114,32 
brukowa 
kostka 
betonowa 

6 
Chodnik do zachodniego skrzydła budynku nr 
3  

2,8*39,6+2,8*1,8+0,5*2,8*2
,8-3,24 

116,60 
brukowa 
kostka 
betonowa 

7 

Chodnik będący przedłużeniem drogi 
przylegającej do budynku nr 3 od strony ul. 
Karłowicza oraz dojście łączące ten chodnik 
ze ścieżką dla pieszych prowadzącą do 
budynku nr 3 od strony placu apelowego 

1,5*10,5+1,0*15,3 31,05 
brukowa 
kostka 
betonowa 

8 

Chodnik przy budynku nr 2 - wzdłuż drogi z 
kostki kamiennej oraz wzdłuż drogi biegnącej 
w kierunku bramy wjazdowej od ul. 
Karłowicza 

2,1*2,8+1,8*21,7 44,94 
brukowa 
kostka 
betonowa 

12 
Trybuna i chodniki przy budynku nr 2 - wzdłuż 
drogi wjazdowej łaczącej budynki nr 1 i 2 

1,80*(12,3+19,0) 56,34 
brukowa 
kostka 
betonowa 

13 
Plac przed budynkami nr 8 i 38 od strony 
zachodniej 

5,0*9,3+2,4*3,8+3,5*2,0 62,62 
brukowa 
kostka 
betonowa 

15 Chodnik przy budynku nr 9 
2,2*15,0-

0,5*2,8+0,6*18,2+0,5*2,9+1
,7*6,0 

54,17 
brukowa 
kostka 
betonowa 

18 
Plac z kostki betonowej za budynkiem nr 3 od 
strony południowo - wschodniej 

2,8*7,0+1,5*1,8 22,30 
brukowa 
kostka 
betonowa 

23 
Chodnik prowadzący od placu apelowego w 
stronę budynku nr 3 

2,0*10,5 21,00 
brukowa 
kostka 
betonowa 
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24 
Chodnik do budynku nr 8 od strony 
wschodniej 

5,7*1,0+3,0*1,0 8,70 
brukowa 
kostka 
betonowa 

25 
Palarnia przy prawym wejściu do budynku nr 
3 od strony placu apelowego 

4,7*5,7+1,8*2,9 32,01 
brukowa 
kostka 
betonowa 

26 
Palarnia przy wejściu do zachodniego 
skrzydła budynku nr 3 

0,5*(1,0+5,5)*7,0+0,5*5,5*2
,0 

28,25 
brukowa 
kostka 
betonowa 

29 

Chodnik łączący chodnik prowadzący do 
zachodniego skrzydła budynku nr 3 z 
chodnikiem przyległym do zachodniego 
skrzydła budynku nr 3 

26,5*1,6 42,40 
brukowa 
kostka 
betonowa 

30 
Dwie drogi prowadzące do budynku nr 3 od 
strony placu apelowego  

4,1*20,6+0,5*(4,1+9,0)*3,5+
3,7*20,1+0,5*(3,7+12,0)*4,0 

213,16 
brukowa 
kostka 
betonowa 

31 Opaska budynku nr 3 

(43,14+4,35+1,18+1,18+0,7+
7,0+0,98+3,14*7+0,98+7,0+
0,78+1,18+1,18+4,35+11,0+
10,20+11,75+1,10+5,09+0,7
+2,50+29,58+3,05+3,75+12,
90+2,10+5,30+1,05+5,30+2,
10+12,90+3,75+3,05+29,5+2
,50+0,9+3,50+5,09+1,10+11,
75+10,2+3,9+4,38+5,26)*1,0 

301,23 
brukowa 
kostka 
betonowa 

PODSUMOWANIE : PLACE, CHODNIKI,  OPASKA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

RAZEM CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI 
BETONOWEJ 

1 056,13 m2 

RAZEM PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI 
BETONOWEJ  

145,18 m2 

 RAZEM NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKACH 
(OPASKI) Z BRUKOWEJ KOSTKI  BETONOWEJ 

301,23 m2 

RAZEM CHODNIKI, PLACE, OPASKI Z 
BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1 502,54 m2 

1.3 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Drogi, place, chodniki i opaska wokół budynku nr 3 znajdują się na terenie 

zamkniętym, stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w trwałym zarządzie 

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Na podstawie Decyzji 

Urzędu Rejonowego w Koszalinie l.dz. GG.II.72244-1/34/98 z dnia 15.09.1998 r.  

Teren ten wraz z posadowionymi na nim budowlami wraz z ich otoczeniem jest 

wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasto Koszalin. 

2. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w dniu 21 listopada 2018 roku zalecenia 

konserwatorskie w sprawie odtworzenia nawierzchni dróg w związku z przebudową 

wewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okolicy budynków nr 1, 2 i 3. 

Zaleca się w nich wykonanie nawierzchni dróg z kostki brukowej kamiennej, z 

dopuszczeniem kostki brukowej typu starobruk w kolorze szaro-grafitowym. Ze 

względu na wykonanie w 2019 roku części nawierzchni z zalecanej kostki w obrębie 
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budynku nr 1, na terenie przedstawionym w załączonym do wniosku do konserwatora 

zabytków planie sytuacyjnym (załącznik nr 2), należy  wykonać nawierzchnię jak 

najbardziej zbliżoną do tego rodzaju i koloru. Wymagania dotyczące brukowej kostki 

betonowej obejmujące wszystkie odcinki robót, zawarte są w Części I ust. 1, pkt 1.1, 

pkt 2. ppkt  g) i h)  niniejszego opracowania. 

3. Część nawierzchni utwardzonych znajdujących się wokół budynku nr 3 została 

rozebrana w wyniku prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizacji inwestycji 

pn. „Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży 

Granicznej przy ul. Piłsudskiego 92 w m. Koszalin” zakończonej w grudniu 2019 r.  

W wyniku robót rozebrano pasy nawierzchni asfaltowych i betonowych, następnie 

uzupełniono je nawierzchnią z tłucznia, co wpłynęło na utratę nośności nawierzchni, 

znacznie zmniejszyło komfort jazdy oraz walory estetyczne i użytkowe nawierzchni.  

4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna pozostałych dróg, parkingów i chodników jest            

w złym stanie technicznym: na jej powierzchni występują liczne nierówności, spękania 

oraz ubytki warstwy ścieralnej. Zły stan nawierzchni powoduje uciążliwości dla 

uczestników ruchu drogowego związane przede wszystkim ze zbyt dużym zapyleniem 

oraz hałasem emitowanym przez poruszające się po drogach pojazdy. Ponadto w 

wyniku braku równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni szybciej zużywają się 

elementy zawieszenia pojazdów, znacznie obniża się  komfort jazdy. 

5. Krawężniki drogowe są nierówne i spękane, na niektórych odcinkach dróg występuje 

ich brak. Stan techniczny nawierzchni z kostki betonowej jest niezadowalający: 

miejscami nawierzchnia jest nierówna i pozapadana, co utrudnia odpływ wód 

opadowych. 

6. Przebudowa ma zostać zrealizowana co do zasady po obrysie istniejących, obecnie 

użytkowanych  dróg wewnętrznych, placów chodników i opaski wokół budynku nr 3. 

Zamawiający dopuszcza  korekty wymiarów i kształtu tych obiektów, jeżeli wynika to 

z potrzeby usprawnienia komunikacji, poprawy własności użytkowych lub 

dostosowania do  wymagań technicznych, norm lub przepisów dla dróg. 

7. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną (warunki geotechniczne), sporządzoną 

w 2018r. której kopia stanowi załącznik nr 3 . Wykonawca może na własny koszt 

wykonać dodatkowe badania geotechniczne, jeżeli uzna je za konieczne do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania dróg wewnętrznych.     

8. Zgłoszenie robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej tj. Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zamawiający wykona we własnym 

zakresie.   

9. Drogi wewnętrzne powinny być zaprojektowane zgodnie z parametrami i 

wymaganiami obowiązującymi dla analogicznych dróg publicznych.  

10. Projektowane drogi powinny spełniać wymogi techniczne określone dla dróg 

pożarowych. 

11. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 
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funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 

Zamawiane roboty związane z przebudową mają zapewnić poprawę warunków 

ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni 

publicznej dla funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka oraz osób szkolonych. 

Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

komfortu poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. 

Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi. Poprawie ulegnie 

zabezpieczenie obiektów na wypadek pożaru, ze względu na to że przebudowane drogi 

będą spełniać warunki techniczne i będą stanowić drogi pożarowe, w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) . 

1.5 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe  

1. Drogi wewnętrzne -podstawowe parametry: 

a) kategoria drogi: droga niepubliczna o parametrach drogi gminnej    

b) klasa techniczna drogi: D - dojazdowa,  

c) kategoria ruchu: KR1 - ruch bardzo mały (Liczba osi obliczeniowych 100 kN na 

dobę, na pas obliczeniowy, L100 < 12), 

d) nośność podłoża i warunki gruntowo-wodne: wg opinii geotechnicznej, 

e) prędkość projektowa  Vp = 30 km/h, 

f) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni 

i nawierzchnię przeznaczoną do postoju pojazdów  od 80 do 115 kN - dokładną 

wartość określi projektant, 

g) całkowita powierzchnia jezdni objętej przebudową  ok. 5498 m2 

- w tym planowana nawierzchnia asfaltowa  ~ 1883 m2 

- w tym planowana powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~ 3615 m2 

2. Chodniki place i ciągi piesze oraz opaska budynku: 

a) pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno 

przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub 

pochylnie, 

b) chodniki powinny mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, 

zasadniczo należy planować przebudowę chodników i opaski wokół budynku po 

obrysie obiektów istniejących, możliwe są odstępstwa od tej zasady  -po 

uzgodnieniu z zamawiającym, 

c) powierzchnia chodników, placów oraz opasek budynków objętych przebudową - 

ok. 1503 m2 :  

- w tym chodniki     ~1 056 m2 

- w tym place      ~    145 m2 

- w tym opaska wokół budynku nr 3   ~    302 m2 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowego zadania, na podstawie której uzyska uzgodnienie 

z Zamawiającym  i jego  zgodę na prowadzanie robót. 

2. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje, co najmniej jedną naradę 

techniczną z Zamawiającym, który przedstawi rozwiązywania elementów robót, które 

są planowane do realizacji. 

3. Materiały wyjściowe oraz warunki techniczne od właścicieli poszczególnych sieci, 

uzgodnienia, decyzje, mapy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 

4. W ramach realizacji wykonawca powinien wykonać badania i określić stan istniejącej 

konstrukcji podbudowy, celem właściwego zaprojektowania przebudowy drogi. 

Konstrukcja projektowanej drogi powinna spełniać warunki nośności drogi pożarowej. 

5. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego jest wskazana w pkt. 

1.1 ust. 1 niniejszego opracowania.  

7. Projekt powinien być opracowany: 

a) na otrzymanych od Zamawiającego mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 

1:500 do celów projektowych, 

b) na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, stanowiących 

podstawę do opracowania dokumentacji. 

8. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

8.1 Projekt branży drogowej składający się z: 

1. Części opisowej (opis techniczny), 

2. Części rysunkowej: 

a) orientacja w skali 1:25000, 

b) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnej mapie 

zasadniczej do celów projektowych, 

c) profil podłużny w skali,  

d) przekroje normalne w skali,  

e) przekroje poprzeczne w skali,  

f) inne szczegóły rozwiązań, 

3. Części  kosztorysowej: 

a) przedmiar robót z wyliczeniem ilości robót, 

b) kosztorys na wartość robót określoną w ofercie, 

8.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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(STWiORB)  - powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót 

w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 

wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót podstaw 

płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót 

objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno - 

budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu. 

8.3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

8.4 Schemat organizacji ruchu na czas budowy.  

2.2  Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych  

1. Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi gminnej miały 

trwałość określoną zgodnie z:  

a) §148 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi 

zmianami), 

 

b) Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi 

zmianami). 

2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu 

o obowiązujące przepisy. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad 

wykonywaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

3. Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową dróg należy do 

Zamawiającego. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne 

szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

4. Zamawiający wymaga w zakresie wszystkich robót dotyczących przebudowy dróg, 

wykonania ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (poniższe parametry mogą ulec 

zmianie po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji), w szczególności : 

a) wykonania podbudów o odpowiednich warstwach, 

b) ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm kolor szaro-grafitowy 

uzgodniony na podstawie wytycznych z Konserwatorem Zabytków, 

c) ułożenia nawierzchni z asfaltu na zaznaczonych na załączniku odcinkach dróg, 

d) regulacji wysokościowej nawierzchni oraz połączenia z istniejącymi jezdniami i 

chodnikami. w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi, 

e) wymiany istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego 

o przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie 

betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako 

zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie przejść dla 

pieszych, 
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f) regulacji wysokościowej elementów naziemnych infrastruktury technicznej 

uzbrojenia podziemnego. W przypadku konieczności regulacji wysokościowej 

włazów studni kanalizacji sanitarnej należy zastosować pierścienie wyrównawcze. 

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy, 

g) ukształtowania elementów wyposażenia pasa drogowego ulicy tak, aby zapewnić 

sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (wpustów 

kanalizacji ), 

h) w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- 

wszystkie wcześniej zdemontowane elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) zamontować w poprzednim miejscu. 

5. Zamawiający wymaga w zakresie wszystkich robót w odniesieniu do chodników i 

ciągów pieszych oraz opasek budynków, wykonania ich zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją (poniższe parametry mogą ulec zmianie po opracowaniu i zatwierdzeniu 

dokumentacji), w szczególności : 

a) chodniki: wykonanie nawierzchni o szerokości dostosowanej do zmiennej 

szerokości istniejącego chodnika - z kostki brukowej betonowej typu starobruk, 

kolor szaro-grafitowy gr. 6 cm, uzgodniony na podstawie wytycznych z 

Konserwatorem Zabytków,  

b) obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika powinno być wykonane z 

obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm. Obrzeże należy ustawić bez 

wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika, 

c) teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i 

podziemnych chwastów, 

d) w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej - powinna ona być zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, 

e) w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy 

nie dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, zanieczyszczonej 

chemicznie, 

f) teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany,  

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. 

6. Materiały rozbiórkowe: 

a) Ziemię z wykopów oraz materiały z rozbiórki nawierzchni  nie nadające się do 

wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest poddanie odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, 

gruzu budowlanego, asfaltu) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

wywóz, utylizacja lub oddanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a 

pochodzące z prowadzonych w ramach przebudowy dróg robót budowlanych, np. 

robót rozbiórkowych, będą stanowiły własność Wykonawcy, 

b) materiały nadające się do ponownego wbudowania, pochodzące z prowadzonych w 

ramach przebudowy dróg, robót budowlanych, np. robót rozbiórkowych, stanowią 

własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek oczyszczenia ich i wywozu 



15 

 

na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie 

zamkniętym Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. 

Piłsudskiego 92 w Koszalinie. O przydatności materiałów nadających się do 

ponownego wbudowania dla Zamawiającego, decydować będzie inspektor nadzoru 

inwestora. Dodatkowym wymogiem Zamawiającego jest aby kostka betonowa z 

rozbiórek była ułożona i składowana przez Wykonawcę na paletach,  

c) złom pochodzący z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych np. 

ogrodzenia zbędnych elementów metalowych, stanowi własność Zamawiającego. 

Należy go dostarczyć do punktu skupu złomu.  Wykonawca we własnym zakresie 

załaduje, a następnie dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu             

i przedłoży Zamawiającemu dowód ich przyjęcia.  

 

 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

1. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pojazdów i pieszych, 

.Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania obowiązujących norm lub aprobat technicznych. Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

3. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu, - ilość wykonanych robót. 
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4. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 

z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji projektowej I-etapu, 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy robót budowlanych II etapu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

6. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

7. Płatności realizowane będą na podstawie faktur częściowych wystawianych nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu. 

8. Wartość zafakturowanych robót sprawdzana będzie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez 

Wykonawcę i dostarczonego Zamawiającemu. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej obejmującej ostatnią część etapu II, 

będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót 

stwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wartość faktury końcowej obejmującej ostatnią część etapu II nie może być niższa 

niż 20 % wartości całej oferty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz 

rozebraniem, likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych zaliczone będą 

między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 

trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

12. Wykonawca ma obowiązek dostosować włączenia elementów remontowanych do 

istniejących, z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, 

chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. 

13. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie 

uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się na 

terenie inwestycji i w sąsiedztwie budowy. W przypadku powstania takich 

uszkodzeń, związanych z prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu sprzed szkody na swój koszt, w 

terminie nie przekraczającym terminu zakończenia wszystkich robót budowlanych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4. Uwagi ogólne. 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży 

Granicznej w Koszalinie decyzją Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-

1/34/98  z dnia 15.09.1998 roku ma nieruchomość przekazaną w trwały zarząd. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

2. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186 

z późn. zm.), 

b) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

c) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) – 

zastosować przez analogię, 

d) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 110 z późn. zm.), 

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 

2004r. nr 130 poz. 1389), 

f) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019  

poz .1843  z późn. zm.), 

g) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

i) Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 650 z póz. zm.), 

j) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ze zm.), 

k) Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

266 ze zm.). 

l) powinna być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, 
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3.  Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowej 

a) dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie wymagane prawem 

uzgodnienia i opinie, wynikające ze specyfiki opracowania. powinna zawierać 

rozwiązania budowlane, które będą zgodne z obowiązującymi warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty objęte przedmiotem 

zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności 

uwzględniać zapewnienie dostępności osobom z obniżoną funkcjonalnością 

poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.  

4. Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 

budżecie Zamawiającego na rok 2020 i zostały obliczone na podstawie kalkulacji 

własnej Zamawiającego wg WKI IV kw. 2019.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny 

koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 

zaplecza budowy. 

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – zespół dawnej szkoły kadetów 

– obecnie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej wraz z budynkami nr 

1,2,3 oraz ich otoczeniem figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

Gminy Miasto Koszalin. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w dniu 21 

listopada 2018 roku zalecenia konserwatorskie w sprawie odtworzenia nawierzchni 

dróg w związku z przebudową wewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w okolicy budynków nr 1, 2 i 3. Zaleca się w nich wykonanie nawierzchni dróg z 

kostki brukowej kamiennej, z dopuszczeniem kostki brukowej typu starobruk w 

kolorze szaro-grafitowym o zakresie przedstawionym w załączonym do wniosku 

planie sytuacyjnym.  Ze względu na wykonanie części nawierzchni z zalecanej 

kostki w obrębie budynku nr 1 w 2019 roku , należy bezwzględnie wykonać 

nawierzchnię tego samego typu od strony frontowej budynku nr 3.  

8. Decyzja lokalizacyjna- nie wymagana ze względu na przebudowę istniejącej 

nawierzchni. 

9. Inwentaryzacje zieleni – nie przewiduje się potrzeby usuwania istniejącej zieleni; 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

przebudową i jej prowadzeniem. 

1.  W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie przebudowy drogi w aspekcie zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

2. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
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niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w 

szczególności: 

a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno- użytkowy, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, 

dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robót tymczasowych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

d) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z 

oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 

e) koszty obsługi geodezyjnej, 

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wersja elektroniczna w formacie cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa i wprowadzenia wyników 

pomiarów geodezyjnych do zasobów geodezyjnych COS SG, 

g) koszty badań podłoża gruntowego i istniejącej podbudowy pod nawierzchnią 

jezdni, 

h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w 

programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

i) koszty nadzoru autorskiego, 

j) podatek VAT w wysokości 23 %. 

3. Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

4. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

a) rysunków wykonawczych, 

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Załączniki: 

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót   

2. Zalecenia konserwatora zabytków w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg. 

3. Opinia geotechniczna 
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