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Zamawiający:  

Miasto Stołeczne Warszawa 

Pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa, 

w imieniu i na rzecz, którego działa: 

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-973 Warszawa 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 

 

Nazwa zamówienia według Zamawiającego: 

Budowa dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą 

 

Adres realizacji zadania: 

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1  

02-973 Warszawa 

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracował: Marcin Osuch 

Wspólny słownik CPV: 

71322000-1- Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71510000-6 Usługi badania terenu 

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45262220-9 – Wiercenie studni wodnych 

 

 

Warszawa, maj 2020 r. 
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Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z jego 

realizacją oraz  wywiercenie dwóch studni zastępczych na podstawie zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych  oraz ich uruchomienie w celu zapewnienia dostaw wody na potrzeby Parku Kultury w 

Powsinie. 

1.1 Charakterystyczne parametry  
Budowa dwóch studni głębinowych nr 2a i 3a wraz z ich podłączeniem do istniejącej sieci 

wodociągowej wewnętrznej Parku Kultury w Powsinie na terenie działki ewidencyjnej nr 4/3 z obrębu 

1-12-10 położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.  

Wydajność projektowa studni nr 2a to 28 m3/h, studni 3a to 50 m3/h z przeznaczeniem do celów 

pitnych. 

Szczegółowa lokalizacja projektowanych studni została opisana w projekcie robót geologicznych. 

1.1.1. Dokumentacja 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) pozyskania w imieniu Zamawiającego mapy do celów projektowych 

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pompowania 

próbnego 

c) uzyskania w imieniu Zamawiającego Pozwolenia wodnoprawnego na montaż urządzenia wodnego 

oraz wszelkich innych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń itp. niezbędnych dla realizacji zadania 

inwestycyjnego 

d) Zaprojektowania wodociągu łączącego studnie z istniejącą wewnętrzną siecią wodociągową w 

następujący sposób: 

  - w przypadku rurociągu tłoczącego wodę z projektowanej studni nr 2a, bezpośrednio do stacji 

hydroforowej wraz z zaprojektowaniem włączenia do istniejącej sieci wewnątrz stacji hydroforowej; 

- w przypadku rurociągu tłoczącego wodę z projektowanej studni nr 3a, jako przedłużenie rurociągu 

tłoczącego wodę z istniejącej studni nr 3; 

e) wykonania inwentaryzacji istniejącego lecz nienaniesionego na mapy wodociągu biegnącego od 

studni nr 3 do stacji hydroforowej za pomocą urządzeń detekcyjnych, wraz z naniesieniem go na 

mapy geodezyjne. 

f) Wykonania dokumentacji powykonawczej 

g) Opracowania dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskania jej zatwierdzenia 

h) Uzyskania, jeśli będzie to konieczne, nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 

i) Wykonania dokumentacji niezbędnej do zamknięcia istniejących studni 

j) zamknięcia istniejących studni. 
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1.1.2. Prace budowlano-montażowe 

a) wykonanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (Decyzja Nr 22/OŚ/2019 

z 15 kwietnia 2019 roku) ; 

b) zakup i montaż pomp;  

c) wykonanie odprowadzenia wód z pompowania próbnego zgodnie z warunkami określonymi przez 

właściciela rowu nr V - Zarząd Dzielnicy Wilanów (znak pisma: UD-XV-WOŚ.6332.4.2020.PKO); 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren inwestycji, którego właścicielem jest m.st. Warszawa, w całości położony jest na terenie Parku 

Kultury w Powsinie i zgodnie z decyzją 28/2001 Zarządu m.st. Warszawy teren został Parkowi oddany 

w trwały zarząd. 

W trakcie wykonywania prac należy uwzględnić : 

- sąsiedztwo istniejącej zabudowy; 

- istniejące uzbrojenie terenu na terenie działki; 

- szatę roślinną porastającą teren; 

- minimalizację utrudnień w komunikacji osobom odwiedzającym teren Parku Kultury w Powsinie 

oraz zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych; 

- utrzymania przejezdności wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej w sąsiedztwie hydroforni 

(dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych np. wozów asenizacyjnych, śmieciarek) oraz studni 3 

(samochodów osobowych); 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalna - użytkowe 
Realizacja instalacji wraz ze studniami powinna umożliwić bezawaryjną i nieprzerwana dostawę wody 

do obiektów na terenie Parku Kultury w Powsinie. 

1.4 Szczegółowe właściwości technologiczne 
Przedstawione poniżej długości urządzeń liniowych ostatecznie zostaną ustalone na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej, tolerowany zakres zmian +/– 40 %. 

1.4.1 Studnie wraz z siecią wodociągową 

- wywiercenie dwóch studni zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;  

- budowa nowego rurociągu o długości około 100 mb i średnicy Ø150; 

- podłączenie budowanych rurociągów do istniejącej stacji hydroforowej; 

- zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczną pracę pomp poprzez centralę 

sterującą zainstalowaną w z hydroforni; 

1.4.2. Zagospodarowanie terenu 

- odtworzenie trawników po zakończeniu prac; 

- wykonanie ogrodzeń studni z wykorzystaniem ogrodzeń panelowych w kolorze RAL 7016; 

- wykonanie tablic informujących o strefie ochronnej ujęcia; 

- odtworzenie ciągów pieszych i jezdnych, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac; 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Zastosowane rozwiązania powinny służyć celowi jakiemu są przeznaczone. 

Projekt musi  spełniać wymogi 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. Nr 202 z 16 

września 2004 roku, poz. 2072). 

Zaprojektowane i wykonane instalacje powinny zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, 

odporności pożarowej, bezawaryjności i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach 

obsługi i konserwacji. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie 

nowe i objęte co najmniej 60 miesięczną gwarancją producenta. Zamawiający oczekuje zastosowania 

materiałów i urządzeń o wysokiej jakości wykonania.  

2.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.  

2.1.1 Zakres prac projektowych  

Zakres prac projektowych obejmuje:  

a) dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego,  

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

2.1.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych  

a) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie 

dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) po-

siadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 

budowlanego.  

b) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym.  

c) Przed ostatecznym zatwierdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać:  

- niezbędne pozwolenia wodnoprawne; 

- brak sprzeciwu właściwego Urzędu do zamiaru wykonania robót budowlanych; 

- wszelkie niezbędne pozwolenia, zgody, decyzje do których posiadania zobowiązany jest 

zamawiający w związku z realizacją zadania.  

 

2.2 Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych.  
Wykonawca wykona prace z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto wykonawca na własny koszt i 

własnym staraniem dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania 

obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do zakończenia 

prac. 
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2.2.1 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych  

a) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego.  

b) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 

obowiązujących przepisach.  

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania. 

d) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym . 

e) Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 

drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

f) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

g) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

2.2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń, sprzętu i 

maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu.  

a) Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej  

b) Zamawiający dopuszcza do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
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wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu.  

c) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane 

ustawą Prawo budowlane.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

e) Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

f) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.  

2.2.3 Wymagania dotyczące wykonania robót  

a) Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

b) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

d) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji 

projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.  

2.2.4 Odbiory  

a) Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  

c) Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 
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strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

d) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich 

zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin 

do usunięcia tych wad.  

e) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni 

Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.  

f) W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, Zamawiający wyznaczy termin i 

rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę na piśmie.  

g) Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.  

h) Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę 

następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.  

i) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie 

zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne 

lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku 

do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych.  

j) Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz 

datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach 

Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 

końcowego.  

2.3 Wymagania w stosunku do wykonawców  
Wykonawca robót budowlanych musi posiadać doświadczanie w prowadzeniu prac projektowych i  

budowlanych w zakresie wiercenia studni i budowy wodociągów. W przypadku nie posiadania 

takiego doświadczenia musi on w trakcie realizacji prac dysponować osobami które takie prace 

wykonywały. Szczegółowe warunki spełniania tego wymogu zostaną określone na etapie wyboru 

wykonawcy. 
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Część informacyjna  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  
a) uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych 

uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko 

– Załącznik 1  

b) uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającą projekt robót 

geologicznych – Załącznik 2 

c) uzyskano warunki odprowadzenie wód z pompowania próbnego do rowu melioracyjnego nr V -

Załącznik 3 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.  
Zamawiający oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi 

geodezyjnie jako działka 4/3, obręb 1-12-10 na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy – Załącznik 4 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 

1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782. 

b) Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, 

z 2020 r. poz. 284.) 

c) Ustawa Praw wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875.) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.),  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 

120, poz.1126 ze zm.),  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek przepisu czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i przeprowadzenia 

robót budowlanych.  
Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i przeprowadzenia 
prac budowlanych, w związku z czym należy pozyskać i przygotować w szczególności: 

a) mapę do celów projektowych; 

b) pozwolenia wodnoprawne; 

c)  dokumentację hydrogeologiczną i uzyskać jej zatwierdzenie. 

 


