
Zamawiający Wykonawca 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

 

 

 

AP-TECH Piotr Szulborski 

 

ul. Miła 5, 09-402 Płock 

Przedmiot opracowania: 

Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

 

 

Adres obiektu: 

 

Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie 

Depułtycze Królewskie 55 

22-100 Chełm 

 

Faza 

opracowania: 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

   

EGZ. 

NR:............

..... 

Stanowisko / 

Branża 
Imię i Nazwisko Nr uprawnień 

Data opracowania /  

Podpis 

Opracował mgr . inż. Piotr Szulborski MAZ/0332/POOE/13 05.2018 

Warszawa, maj 2018 



Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

Program funkcjonalno-użytkowy 05.2018 

 

 

 
 

 

2 

 

SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 4 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 5 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7 

1.2.1. Geometria w planie 8 

1.2.2. Konstrukcja nawierzchni 9 

1.2.3. Warunki geotechniczne 9 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 9 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 10 

1.4.1. Geometria nawierzchni dróg w planie i warunki terenowe 10 

1.4.2. Parametry techniczne 10 

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni 11 

1.4.4. Oznakowanie nawierzchni 11 

1.4.5. Odwodnienie nawierzchni 12 

1.4.6. Instalacje elektryczne 12 

1.4.7. Elementy uzbrojenia terenu 13 

1.4.8. Zieleń 13 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 14 
2.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego 14 

2.2. Dokumentacja projektowa 14 

2.2.1. Podkłady mapowe 14 

2.2.2. Badania geotechniczne 15 

2.2.3. Projekt budowlany 15 

2.2.4. Projekt wykonawczy 16 

2.2.5. Projekt oznakowania 16 

2.2.6. Projekt czasowej organizacji ruchu 16 

2.2.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 16 

2.3. Materiały do pozyskania decyzji na prowadzenie robót budowlanych 16 

2.4. Wykonanie robót 17 

2.4.1. Nadzór autorski 17 

2.4.2. Roboty przygotowawcze 17 



Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

Program funkcjonalno-użytkowy 05.2018 

 

 

 
 

 

3 

2.4.3. Roboty ziemne 17 

2.4.1. Roboty drogowe 17 

2.4.2. Oznakowanie 17 

2.4.3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 18 

2.4.4. Roboty branżowe 18 

2.4.5. Odwodnienie 18 

2.4.6. Sieci uzbrojenia terenu 18 

2.4.7. Zieleń 18 

2.4.8. Dokumentacja powykonawcza 19 

2.5. Wymagania materiałowe 19 

2.6. Wymagania funkcjonalne 19 

2.7. Pozostałe wymagania Zamawiającego 19 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 20 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 20 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 20 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 21 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 24 
4.1. Kopia mapy zasadniczej 24 

4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych 24 

4.3. Szacunkowe ilości poszczególnych robót 24 

III. ZAŁĄCZNIKI 25 
  



Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

Program funkcjonalno-użytkowy 05.2018 

 

 

 
 

 

4 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz 

realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych budową sztucznej drogi startowej na 

lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.  

Wyodrębniono zadania inwestycyjne polegające na budowie: 

a) drogi startowej o nawierzchni sztucznej o długości 1020m i szerokości 30m; 

b) darniowej drogi startowej po wschodniej stronie sztucznej drogi startowej o 

wymiarach 800 x 50m; 

c) drogi kołowania łączącej drogę startową z płytą przedhangarową oraz stacją 

paliw lotniczych; 

d) elementów lotniska dla śmigłowców (FATO, TLOF); wraz z oświetleniem 

nawigacyjnym oraz systemem HAPI, okablowaniem, systemem sterowania; 

e) elementów instalacji oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej (w tym 

systemu PAPI), drogi kołowania wraz z kanalizacją kablową 

i prefabrykowaną stacją energetyczną, systemem sterowania; 

f) elementów systemu odwodnienia budowanych elementów; 

g) wskaźników kierunku wiatru. 

 

Niniejsze opracowanie opisuje całość inwestycji z wyodrębnieniem zadań w celu 

umożliwienia wykorzystania niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego jako materiał 

przetargowy dla poszczególnych zadań. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych związanych z budową lub rozbudową poszczególnych elementów w tym:  

Budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej: 

o długość odcinka    1020m; 

o szerokość drogi    30m; 

o oświetlenie nawigacyjne krawędzi, progu i końca DS, system PAPI 

zainstalowany na obu kierunkach; 

 

Budowa darniowej drogi startowej po wschodniej stronie sztucznej drogi 

startowej o wymiarach 800 x 50 m; 

 

Budowa drogi kołowania łączącej drogę startową z płytą przedhangarową oraz 

stacją paliw lotniczych (dokładna ilość na etapie projektu budowlanego): 

o długość odcinka   ok. 300m; 

o szerokość drogi    10,5m ; 

o oświetlenie nawigacyjne krawędziowe DK; 

 

Budowa elementów lotniska dla śmigłowców (FATO, TLOF); wraz z 

oświetleniem nawigacyjnym (w  tym systemu HAPI), okablowaniem oraz 

systemem sterowania; 

 

Budowa elementów instalacji oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej (w tym 

systemu PAPI na obu kierunkach), drogi kołowania oraz lotniska dla 

śmigłowców; wraz z kanalizacją kablową i prefabrykowaną stacją energetyczną, 

systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym; 

 

Budowa elementów systemu odwodnienia budowanych elementów; 

 

Budowa wskaźników kierunku wiatru na obu kierunkach DS. 

 

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji zawiera 

się: 
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 pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów 

kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy 

opracowania dokumentacji projektowej 

 uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji 

 uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnego pozwolenia 

wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane 

 wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i 

potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych PFU oraz jako 

podstawę opracowania dokumentacji projektowej 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego 

prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w 

przypadku zaistnienia kolizji. 

 opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z 

niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania 

projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym 

 uzyskanie w imieniu inwestora zgody na realizację przedsięwzięcia – tj. 

odpowiedniego zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę 

 opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania 

projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym 

 opracowanie projektu oznakowania nawierzchni 

 wykonanie przedmiarów robót; 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 

treść należy uzgodnić z Zamawiającym 

 wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130, poz. 1389) 

 uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska 

 wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części 

kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze 

lotniska 
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 opracowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego 

wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych 

zainstalowanych na lotnisku. 

 

 W zakresie robót budowlanych dotyczących przedmiotowej przebudowy zawiera 

się: 

 przygotowanie placu budowy 

 wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy 

 geodezyjne wytyczenie elementów drogi startowej, darniowej drogi startowej, 

dróg kołowania, płyty postojowej, powierzchni FATO, TLOF, systemu oświetlenia 

nawigacyjnego wraz z systemem prostych świateł podejścia do lądowania 

 rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową   

 wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie  

 przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji 

nawierzchni 

 przebudowę i budowę urządzeń odwadniających drogę startową, drogi 

kołowania, PPS 

 transport i utylizacja urobku z rozbiórek 

 wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg i płyt wraz z wbudowaniem 

elementów liniowych 

 wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego 

 instalacja kanalizacji kablowej, montaż oświetlenia nawigacyjnego, dostawa i 

montaż stacji energetycznej  

 plantowanie i uporządkowanie terenu 

 wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji 

inwestycji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lotnisko Depułtycze Królewskie położone jest 6 km na południe od miasta Chełm i ok 30 

km na zachód od granicy z Ukrainą. Główna działalność na lotnisku związana jest z realizacją 

szkoleń jakie prowadzi Ośrodek Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, a są to: loty szkolne i treningowe na samolotach oraz śmigłowcach w 

tym nocne loty VFR. Ze względu na bliskość strefy przygranicznej lotnisko jest okresowo 

wykorzystywane przez statki powietrzne należące do Państwowej Straży Granicznej. 

Sporadycznie lotnisko jest wykorzystywane do organizacji pokazów lotniczych.  
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Podstawowym elementem infrastruktury lotniska są 2 równoległe drogi startowe o 

nawierzchni darniowej: DS1 o wymiarach 850 x 50 m oraz DS2 - 720 x 50 m i kierunku 

013˚21’36”/193˚21’36” GEO. Drogi startowe przylegają do siebie bezpośrednio oraz otoczone 

są zabezpieczeniem pola wzlotów o wymiarach 910 x 120 m. Posiadają nawierzchnię trawiastą 

o nośności umożliwiającej wykonywanie operacji lotniczych przez statki powietrzne o MTOW 

nie większej niż 5700 kg. Poniżej zamieszczono szkic z aktualnej sytuacji lotniska. 

 

 

 

W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LOTNISKA USYTUOWANE SĄ ZABUDOWANIA W TYM BUDYNEK 
WIEŻY, STACJA PALIW LOTNICZYCH, HANGARY, KONTENERY ORAZ WYSTAWA 
STATYCZNA STATKÓW POWIETRZNYCH, POJAZDÓW ORAZ WYPOSAŻENIA 
LOTNISKOWEGO. PO DRUGIEJ STRONIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 843, POZA 
GRANICĄ LOTNISKA USYTUOWANE SĄ BUDYNKI CENTRUM STUDIÓW INŻYNIERSKICH 
NALEŻĄCE DO PWSZ. 

 

Poszczególne zadania charakteryzują się odmiennym sposobem zagospodarowania 

przyległego terenu. Zdecydowana większość przedmiotowych części realizowana jest na 

terenach niezagospodarowanych.  

1.2.1. Geometria w planie 

Inwestycje zawarte w etapie pierwszym realizowane będą na terenie obecnego lotniska. 

Zadanie z etapu drugiego będzie częściowo realizowane poza terenem lotniska na działkach 

nie należących do Inwestora.  
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Wyznaczono drogę startową o długości 1 020 m i szerokości 30 m, co oznacza, że w/w 

droga startowa będzie posiadała kod referencyjny wg ICAO 2B. Nowa utwardzona droga 

startowa będzie zlokalizowana w miejscu istniejącej drogi startowej trawiastej.  

 

1.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnie drogi startowej, dróg kołowania i płyt postojowych przewidziano z betonu 

asfaltowego.  

1.2.3. Warunki geotechniczne 

Opinia geotechniczna dotycząca obszaru inwestycji jest załącznikiem do niniejszego 

opracowania. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. nr 0 poz. 1409 z 2013 r. z późniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do 

użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Należy zaprojektować i wykonać wszystkie elementy zawarte w punkcie 1 zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.  

Wraz z realizacją zadań przewidzieć należy rozwiązanie i przebudowanie wszelkich 

kolizji z elementami uzbrojenia terenu. Należy zinwentaryzować kolidująca z inwestycją zieleń i 

uzyskać niezbędne do ich usunięcia bądź przesadzenia decyzje. W lokalizacjach, gdzie 

realizacja zadania zmieni sposób odwodnienia lub będzie miała negatywny wpływ na jego 

funkcjonowanie należy przewidzieć zaprojektowanie i realizację lub przebudowę istniejących 

urządzeń odwadniających.  

Projektowane i realizowane elementy mają odpowiadać wymogom przepisów. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót należy kierować się: 

 wynikami wizji terenowej i inwentaryzacji własnej, 

 zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 treścią załączników do przedmiotowego opracowania 

Wykonawca musi liczyć się z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w 

niniejszym PFU oraz jego załącznikach są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

szczegółowej dokumentacji projektowej. 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Geometria nawierzchni dróg w planie i warunki terenowe 

Droga startowa 

Na podstawie analiz aeronautycznych ustalono kierunek oraz lokalizację drogi startowej. 

Zaprojektowano przebieg drogi startowej na odcinku o długości 1020m.  

Przewidziano drogę startową o szerokości 30m w celu umożliwienia funkcjonowania w 

układzie docelowym jako droga z podejściem precyzyjnym.  

Na krawędziach drogi startowej mimo braku konieczności przewidziano wykonanie 

poboczy utwardzonych o szerokości 3m. W poboczach zlokalizowano odwodnienie 

nawierzchni. Ponadto pobocza mają za zadanie eliminację problemów z utrzymaniem drogi 

startowej, oświetlenia nawigacyjnego oraz odwodnienia.  

 

Drogi kołowania 

Zaprojektowano drogę kołowania prostopadłą do drogi startowej prowadzącej od DS do 

rejonu hangaru. W rejonie Istniejącego hangaru oraz stacji paliw przewidziano układ dróg 

umożliwiających skomunikowanie w/w infrastruktury.  

Przewidziano drogę kołowania o szerokości 10,5 m. Na krawędziach drogi kołowania 

zlokalizowanych przy niższej jej krawędzi przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych o 

szerokości 3m. W poboczach zlokalizowano odwodnienie nawierzchni. Ponadto pobocza mają 

za zadanie eliminację problemów z utrzymaniem drogi startowej, oświetlenia nawigacyjnego 

oraz odwodnienia.  

1.4.2. Parametry techniczne  

Wszelkie wymagania odnośnie parametrów technicznych odpowiadać muszą 

wymaganiom lokalnych przepisów prawa oraz wymaganiom ICAO. 

Przewidziano układ wysokościowy drogi startowej oraz dróg kołowania zgodnie z 

wymaganiami technicznymi. Rozwiązanie musi spełniać wymagania widoczności. 

Rozwiązanie wysokościowe musi przewidywać prawidłowe ukształtowanie pasa drogi 

startowej oraz dróg kołowania, umożliwiając jednocześnie sprawne odwodnienie oraz 

dowiązanie do istniejącej infrastruktury. 
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1.4.3. Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie analizy statków powietrznych mających użytkować nawierzchnie, na 

podstawie opinii geotechnicznej oraz uwarunkowań technologicznych zaproponowano 

konstrukcję nawierzchni. Zaproponowano również wzmocnienie podłoża do wymaganych 

parametrów oraz zabezpieczenie go przed przemarzaniem.  

Nawierzchnie przewidziano jako podatne wykonane betonu asfaltowego na podbudowie 

z kruszywa. 

Konstrukcja nawierzchni drogi startowej oraz dróg kołowania i płyty postojowej 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 

 warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym 

5 cm 

5 cm 

20cm 

 

22cm 

24cm 

Konstrukcja nawierzchni poboczy utwardzonych 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym 

5 cm 

15cm 

 

15cm 

Na etapie projektu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych obliczeń i 

zweryfikowania przyjętych założeń. Nawierzchnia musi spełniać wymagania nośności i 

trwałości. Podobnie technologia wzmocnienia podłoża nawierzchni powinna być 

zaprojektowana z uwzględnieniem warunków lokalnych i możliwości Wykonawcy z 

zachowaniem wymaganej nośności i trwałości.  

1.4.4. Oznakowanie nawierzchni 

Zaproponowano oznakowanie poziome nawierzchni sztucznych. Oznakowanie drogi 

startowej przewidziano w kolorze białym. Zaproponowano oznakowanie linii środkowej, progu, 

tożsamości drogi startowej, oraz punktu celowania i krawędzi drogi. 

Oznakowanie dróg kołowania przewidziano w kolorze żółtym. Zaproponowano 

oznakowanie linii środkowej drogi kołowania oraz oznakowanie krawędzi drogi kołowania na 

długości zaprojektowanych poboczy utwardzonych. 
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Oznakowanie powinno być dostosowane do zakresu realizowanego zadania i 

uwzględniać obszar całego lotniska tworząc spójny i czytelny układ. 

1.4.5. Odwodnienie nawierzchni 

Wody opadowe i roztopowe będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 

odprowadzane z nawierzchni powierzchniowo do wpustów kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie płyty postojowej przewidziano w postaci odwodnienia liniowego. 

Zaproponowano układ kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pomiędzy drogą startową i 

równoległą drogą kołowania. Przebieg głównego kolektora usytuowano równolegle do osi tych 

dróg poza strefą bezpieczeństwa wymaganą dla tych dróg. Układ taki umożliwia dostęp do 

studni bez ograniczeń w operacjach lotniczych. Przewidziano kanalizację o średnicy 400mm na 

początkowym odcinku, na dalszym odcinku za płyta postojową razem ze zwiększeniem ilości 

wód zwiększono przekrój kanału do 800mm. 

Do kolektora przewidziano podłączenia przykanalików o średnicy 200mm na końcach 

których przewidziano studzienki wpustowe ze zwieńczeniem klasy D400.  

Na końcu kolektora po stronie północnej przewidziano podziemne zbiorniki retencyjne w 

postaci kanałów o średnicy 1200mm oraz studni o średnicy 2000mm. Zbiornik na wylocie 

należy zaopatrzyć w grawitacyjny regulator przepływu ustawiony zgodnie z ustalonymi ilościami 

wód które można zrzucać do odbiornika w jednostce czasu. 

Przed zrzutem wód do odbiornika przewidziano wykonanie separatora zaopatrzonego w 

odpowiednie urządzenia podczyszczające wody opadowe. 

Odbiornikiem, do którego planuje się odprowadzenie wody z kanalizacji jest istniejący 

rów przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku północnym. W przypadku problemów 

uzyskaniem zgody zarządcy drogi na zrzut wód opadowych do rowu konieczna będzie 

realizacja kanalizacji aż do najbliższego alternatywnego odbiornika. 

Na etapie szczegółowego projektowania rozważyć należy wprowadzenie dodatkowych 

elementów odwodnienia.  

Zakres realizowanego odwodnienia dostosować do zakresu realizowanego zadania. 

1.4.6. Instalacje elektryczne 

Zasilanie w energię elektryczna realizowane będzie na postawie obecnie obowiązującej umowy 

z wykorzystaniem dostępnej rezerwy mocy (przy założeniu parametrów opraw i ilości urządzeń 

podanych w projekcie koncepcyjnym).  

W zakresie zadania jest dostawa i instalacja kontenera wraz z wyposażeniem z którego 

zasilane będzie oświetlenie nawigacyjne drogi startowej, dróg kołowania oraz lądowiska 
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śmigłowcowego. Okablowanie pomiędzy kontenerem zasilającym a oprawami prowadzone 

będzie w kanalizacji kablowej.  

Typy opraw oświetlenia nawigacyjnego muszą być zgodne z wymaganiami ICAO.  

 

1.4.7. Elementy uzbrojenia terenu 

Elementy zagospodarowania terenu kolidujące z rozwiązaniem należy przewidzieć do 

przebudowy. 

W przypadku odkrycia instalacji kablowych przy wykonywaniu robót należy dokonać 

zabezpieczenia urządzeń. 

1.4.8. Zieleń 

Należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni. Dla kolidujących z 

inwestycją drzew i krzewów należy uzyskać w imieniu inwestora prawomocną decyzję o 

zezwoleniu na wycinkę. Kolidujące z rozwiązaniem drzewa należy usunąć. 

Orientacyjny przebieg planowanego ciągu zawiera część rysunkowa załączników do 

niniejszego PFU.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

dotyczą całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe 

wymagania. 

2.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego 

Zamawiający wymaga aby przebieg dróg, odwodnienia i kanalizacji kablowej wykonać w 

obszarze zgodnie z koncepcją dołączoną do PFU.  

Możliwe jest że do czasu realizacji inwestycji zamawiający pozyska prawo do części 

działek prywatnych. W takim przypadku zamawiający zawrze taka informację w materiałach 

przetargowych.  

W przypadku przyjęcia rozwiązania wymagającego wyjścia poza granice wskazanych 

przez zamawiającego terenów, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska dokumenty 

umożliwiające Zamawiającemu wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane. 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy 

technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. 

Projektowane i realizowane elementy mają odpowiadać wymogom Załącznika 14 do 

Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. 

W dokumentacji projektowej oraz SWiORB należy określić wymagania dotyczące 

dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 

dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2.2.1. Podkłady mapowe 

Zamawiający wymaga aby wykonawca pozyskał mapę do celów projektowych dla 

obszaru sąsiadującego z planowaną inwestycją w granicach min. 30m od granicy obszaru 

podlegającego budowie. 

Konieczne jest wykonanie pomiarów kontrolnych oraz kalibracji mapy w celu 

jednoznacznego określenia lokalizacji istniejących obiektów budowlanych na mapie.  

Należy również wykonać pomiar niwelacyjny terenu w obszarze całych pasów dróg – 

pasa drogi startowej oraz pasa dróg kołowania - jako podstawy opracowania dokumentacji 
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projektowej, w szczególności rozwiązania wysokościowego. Powyższe prace muszą być 

opracowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Dla lokalizacji w których konieczna jest przebudowa sieci uzbrojenia terenu wykonawca 

uzyska wymagane opinie zespołu koordynacyjnego oraz uzgodnienia branżowe. 

2.2.2. Badania geotechniczne 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem wykonać dodatkowe badania 

geotechniczne o ile uzna to za konieczne, do uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności 

przyjętych założeń konstrukcyjnych PFU oraz jako podstawę opracowania dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja musi być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

2.2.3. Projekt budowlany 

Zamawiający wymaga opracowania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi 

opiniami, decyzjami i pozwoleniami. Założenia dla rozwiązań stanowią rysunki koncepcyjne 

stanowiące załączniki do niniejszego opracowania. 

Należy przewidzieć uzyskanie co najmniej następujących dokumentów 

formalnoprawnych: 

 Uzgodnienie z zamawiającym 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli wymagana) 

 Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeżeli wymagana) 

 Pozyskanie warunków technicznych przebudowy, uzyskanie opinii ZUD oraz 

uzgodnień branżowych (dla kolizji) 

Ponadto wykonawca uzyska decyzję środowiskową dla całości przedsięwzięcia. 

Przyjmowane rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy 

opracować również informację BIOZ obejmujący swym zakresem projektowane obiekty 

budowlane i roboty budowlane związane z ich realizacją. Dokumentacja musi być opracowana 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i posiadać aktualny wpis do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca dostarczy projekt budowlany zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy oraz 

dodatkowo w wersji elektronicznej. 
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2.2.4. Projekt wykonawczy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego 

uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

robót budowlanych. Przyjęte rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym i ew. z 

zarządcą drogi oraz gestorami przebudowywanych sieci.  

Dokumentacja musi być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane i posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca dostarczy projekt wykonawczy zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy oraz 

dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF). 

2.2.5. Projekt oznakowania 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu oznakowania nawierzchni 

sztucznych. Zamawiający wymaga aby oznakowanie było zgodne z wymaganiami Załącznika 

14 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.  

Wykonawca dostarczy projekt oznakowania zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy 

oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF). 

2.2.6. Projekt czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót wraz z 

niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniem odpowiedniego organu zarządzającego.  

2.2.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Treść specyfikacji oraz stawiane w nich wymagania odnośnie materiałów i wykonania robót 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dostarczy STWiORB zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy oraz 

dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF). 

2.3. Materiały do pozyskania decyzji na prowadzenie robót budowlanych 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej, pozyskuje własnym kosztem i 

staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Podobnie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub 

uzyskania pozwolenia na budowę dokona Wykonawca na mocy pełnomocnictwa inwestora lub 

wniosków przez niego podpisanych. 
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2.4. Wykonanie robót 

Wszelkie roboty prowadzone muszą być w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami.  

Etapowanie robót i wszelkie ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

2.4.1. Nadzór autorski  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił nadzór autorski uprawnionego 

projektanta na budowie przez cały okres realizacji robót.  

2.4.2. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. W przypadku ich zniszczenia Wykonawca odtworzy je na własny koszt. 

2.4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

2.4.1. Roboty drogowe 

Roboty drogowe powinny być prowadzone tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie można dopuszczać do powstawania szkód w 

przyległych obiektach lub urządzeniach.  

Roboty drogowe prowadzone mają być zgodnie z opracowaną i uzgodnioną 

dokumentacją projektową.  

2.4.2. Oznakowanie 

Po wykonaniu robót drogowych wykonawca wprowadzi oznakowanie zgodne z 

opracowanym i zatwierdzonym uprzednio projektem. 

Zamawiający wymaga aby oznakowanie było zgodne z wymaganiami Załącznika 14 

ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 
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Oznakowanie drogi startowej przewidziano w kolorze białym. Zaproponowano 

oznakowanie linii środkowej, progu, tożsamości drogi startowej, oraz punktu celowania i 

krawędzi drogi. 

Oznakowanie dróg kołowania przewidziano w kolorze żółtym. Zaproponowano 

oznakowanie linii środkowej drogi kołowania oraz oznakowanie krawędzi drogi kołowania na 

długości zaprojektowanych poboczy utwardzonych. 

W obrębie płyty postojowej zaproponowano oznakowanie linii środkowej drogi kołowania 

do stanowiska postojowego w kolorze żółtym oraz oznakowanie linii bezpieczeństwa 

poszczególnych stanowisk w kolorze czerwonym 

2.4.3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu i wprowadzenia organizacji 

ruchu na czas prowadzonych robót dla każdego z etapów prowadzenia robót w zależności od 

przyjętej technologii realizacji robót. 

2.4.4. Roboty branżowe 

Roboty związane z przebudową kolidujących sieci powinny być prowadzone tylko w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie można dopuszczać do 

powstawania szkód w przyległych obiektach lub urządzeniach.  

Roboty drogowe prowadzone mają być zgodnie z opracowaną i uzgodnioną 

dokumentacją projektową, zgodnie z opinią, w porozumieniu i pod nadzorem zespołu 

koordynacyjnego (ZUD).  

2.4.5. Odwodnienie 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań pogarszających odwodnienie istniejące. 

Wykonawca przewidzi budowę dodatkowych urządzeń odwadniających, zapewniając tym 

samym prawidłowe odwodnienie nawierzchni dróg. 

2.4.6. Sieci uzbrojenia terenu 

Zamawiający wymaga usunięcia wszelkich kolidujących z przebiegiem planowanych 

inwestycji elementów sieci uzbrojenia terenu.  

2.4.7. Zieleń 

Zamawiający wymaga usunięcia wszelkich kolidujących z przebiegiem dróg, płyt 

postojowych systemu oświetlenia nawigacyjnego drzew lub krzewów.. 
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2.4.8. Dokumentacja powykonawcza 

Zamawiający wymaga aby wykonawca opracował inwentaryzacje powykonawczą 

zgłaszając ja w ośrodku dokumentacji geodezyjnej oraz na jej podstawie oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej opracował dla zamawiającego dokumentację powykonawczą. 

2.5. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane dokumenty. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

2.6. Wymagania funkcjonalne 

Drogi startowe (trawiasta i o nawierzchni sztucznej), drogi kołowania, system 

oświetlenia nawigacyjnego i odwodnienie po zrealizowaniu robót muszą zapewnić przydatność  

do obsługi statków powietrznych kody 2B zgodnie z wymaganiami Aneksu 14 do Konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie cywilnym.  

2.7. Pozostałe wymagania Zamawiającego 

 Wymagania dotyczące terminu realizacji projektu i robót dla poszczególnych 

etapów określone zostaną przez Zamawiającego w dokumentach 

przetargowych. 

 Wymagania dotyczące rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym określone 

zostaną przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5 letniej gwarancji na 

wykonane roboty. 

Wszelkie pozostałe wymagania Zamawiającego określone zostaną przez 

Zamawiającego w dokumentach przetargowych.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca uzyska dla przedmiotowej inwestycji decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

Ponadto na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego 

organu na realizację zamierzenia budowlanego. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zgodnie z zamieszczoną w części III niniejszego opracowania koncepcją budowy 

sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich planowana inwestycja 

zlokalizowana będzie na wypisanych poniżej działkach. 

Lp. Obręb Działki ew. nr Uwagi: 

1 

Depułtycze 
Królewskie 90/1   

2   90/6   

3   90/8   

4   90/9   

5   90/11   

6   90/17   

7   97   

8   98/1   

9   99   

10   100   

11   101   

12   102   

13   103/1   

14   297/1    

15   294   

16   311   

    17 Uher 234 Wym. zgoda własciciela 

18   266/8 Wym. zgoda własciciela 

19   290 Wym. zgoda własciciela 
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20 
 

357 Wym. zgoda własciciela 

21   355/4 Wym. zgoda własciciela 

22   355/3 Wym. zgoda własciciela 

23   355/5 Wym. zgoda własciciela 

24   354/10 Wym. zgoda wlasciciela 

25   354/8 Wym. zgoda własciciela 

26   353/2 Wym. zgoda własciciela 

27   358 Wym. zgoda własciciela 

    28 Pokrówka 834/6 Wym. zgoda wlasciciela 

 

 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. 

Nr 0, poz. 1409 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 

2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839), 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 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), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1133), 

 Rozporządzenie 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 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1118), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

 Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie drogowym. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w 

sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w 

stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o 

ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 799) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków 

eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. 2013 poz. 

810 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu 

lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 2003 nr 130 

poz. 1193 z późn. zm.) 

Ponadto, należy zapewnić, aby rozwiązania projektowe nie był sprzeczne z wymaganiami: 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Specyfikacje 

Certyfikacyjne(CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do Projektowania 

Lotnisk  CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08  grudnia 2017 r. 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby 

Spełnienia Wymagań (AMC) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) w 

zakresie wymagań dla władz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk ,Wydanie 

pierwsze, 27 luty 2014 r. 
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Część III niniejszego opracowania zawiera część rysunkową, przedstawiającą 

lokalizację przedmiotowej inwestycji na planie orientacyjnym oraz orientacyjne rozwiązanie 

sytuacyjne dla planowanego przedsięwzięcia.  

Ponadto zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w wektorowej wersji 

elektronicznej. 

Plan sytuacyjny został opracowany na kopi mapy zasadniczej. Załączone rysunki mają 

na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla planowanych robót.  

Jednocześnie materiał ten posłużył do oszacowania przybliżonych ilości 

poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie oszacowania kosztów robót.  

Przedstawione rozwiązania traktować należy jako orientacyjne. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych 

Część III niniejszego opracowania zawiera opinię geotechniczną, przedstawiającą 

warunki gruntowo wodne w rejonie inwestycji. Wykonano 15 otworów badawczych o gł. max 5m 

w rejonie drogi w celu określenia warunków posadowienia projektowanych nawierzchni. 

4.3. Szacunkowe ilości poszczególnych robót 

Część III niniejszego opracowania zawiera przedmiary robót oparte na załączonym 

planie sytuacyjnym. Przedmiar robót ma na celu zobrazowanie asortymentu przewidywanych 

robót oraz ich przybliżonej ilości. Przedmiar robót opracowano dla każdego zadania oddzielnie. 

Przedstawione ilości i asortyment traktować należy orientacyjnie. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 

 Opinia geotechniczna  (odrębne opracowanie) 

 Przedmiary robót – dla poszczególnych zadań (odrębne 

opracowania) 

 Część rysunkowa: 

Spis rysunków: 

1  Plan sytuacyjny na kopi mapy zasadniczej 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
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PRZEDMIARY ROBÓT 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


