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Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 określenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych 

 przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie 

ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia 

postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

Lokalizacja:  

Województwo: podkarpackie 

Powiat: rzeszowskie 

Jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko 

Obręb: 0006 TAJĘCINA 

Zakres programu funkcjonalno-użytkowego: 

 przebudowa odcinka sieci wodociągowej fi 110 od węzła W1 do węzła W2 o dł. 480m 

zgodnie z mapą  nr 1, nr 2, przebudowa będzie polegać na wykonaniu nowego odcinka  

o średnicy fi 160 wraz z przebudową istniejących węzłów na przedmiotowym odcinku 

celem zwiększenia przepustowości sieci 

 przebudowa odcinka sieci wodociągowej fi 110 od węzła W3 do węzła W4 o dł. 245m 

zgodnie z mapą  nr 3, przebudowa będzie polegać na wykonaniu nowego odcinka  

o średnicy fi 160 wraz z przebudową istniejących węzłów na przedmiotowym odcinku 

celem zwiększenia przepustowości sieci 

Część rysunkowa: 

Mapa 1 odcinek W1-W2 

Mapa 2 odcinek W1-W2 

Mapa 3 odcinek W3-W4 

Forma opracowania:  

Program funkcjonalno-użytkowy należy wykonać: 

 w wersji elektronicznej – pdf, dwg 

 w wersji papierowej – 3 egzemplarze 
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 obliczenie kosztów w formie papierowej i elektronicznej 

Opracowanie należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. Września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 

(Dz.U.2013.1129) 

 Rozporządzeniem 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 

 Ustawą Prawo zamówień publicznych  z 2018 roku poz.1786 z późniejszymi zmianami 


