
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TRANSKOM Sp. z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1
Tel: 61 65 14 700 / 710

fax: 61 65 40 639

PW TRANSKOM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych
na zadanie  (nr ew. 3/16)

  Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa, przebudowa, 
rozbudowa  i modernizacja 5 przystanków komunikacji transportu publicznego wraz z 
kompleksową infrastrukturą techniczną”.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego 

 Adres przedsięwzięcia:

 Gmina Czerwonak 

1)   Przystanek nr 1  - m. Koziegłowy przy ul. Piłsudskiego dz. o nr 106/24 ark. 3 obręb geod. od 
Koziegłowy gmina Czerwonak.   

     

2)   Przystanek nr 2  -  m. Koziegłowy przy ul. Piaskowej dz. o nr 174/9 ark.12 obręb geod. od 
Koziegłowy gmina Czerwonak.        

3)   Przystanek nr 3  -  m. Czerwonak przy ul. Gdyńskiej dz. o nr 2/3 ark. 7 obręb geod. Czerwonak 
gmina Czerwonak.        

4)   Przystanek nr 4  -  m. Owińska przy ul. Dworcowej dz. o nr 113/15 ark. 9 obręb geod. Owińska 
gmina Czerwonak.      

5)     Przystanek nr 5  -  m. Owińska przy ul. Zielonej dz. o nr 115 ark. 7 obręb geod. Owińska  
gmina Czerwonak.      

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie  programu funkcjonalno-użytkowego   na budowę,

przebudowę, rozbudowę  i modernizację 5 przystanków komunikacji transportu publicznego, w

tym 3 przystanki z  interaktywnymi  gablotami  wraz  z zamontowaniem instalacji z OZE w



postaci modułu fotowoltaicznego zapewniającego dostawę energii w celu oświetleniowych oraz

w celu zapewnienia możliwości  zasilania  elektrycznego do gablot interaktywnych.  Wszystkie

przystanki muszą być dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne poszczególnych części składowych zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe (wyszczególnienie parametrów technicznych):

1) Dostawa i montaż 5 wiat przystankowych (modułowych) na potrzeby  transportu 
publicznego  na terenie gminy Czerwonak.

Parametry wiaty:  prostokątna,  z podziałem na segmenty (moduły),  wyposażona w ściany tylne  i
boczne, wypełnione blachą trapezowa a od połowy wysokości szkłem hartowanym bezpiecznym, bez
wspornika pionowego w środkowej części od strony frontu wiaty. Dach o łagodnym łuku wystający
poza  obrys  ścian  bocznych  i  tylnych  minimum  200mm.  Konstrukcja  wiaty  wykonana  z  profili
stalowych, łączonych spawaniem, zabezpieczona cynkowaniem ogniowym, lakierowana warstwami.
Odporność na korozję - 6 lat. Cynkowanie i lakierowanie wykonane po procesach technologicznych.
Dach  wykonany  z  płyt  poliwęglanowych  komorowych  przyciemnianych  mocowanych  do
konstrukcji  dachu  przy  pomocy  stalowych  taśm.  Wiaty  wyposażone  w  gablotę  reklamową  o
wymiarach 1250x1200mm (+/- 5% ) z prawej strony. Ławka mocowana do wsporników konstrukcji
wiaty na całej długości wiaty. Siedzisko ławki wykonane z trzech desek. Deski ławki o minimalnej
grubości  40mm,  oraz  szerokości  100mm.  Posadowienie  wiaty  na  fundamentach  punktowych
prefabrykowanych,  łączonych  z  konstrukcją  wiaty  kotwami.  Wiaty  wyposażone  w  komplet
fundamentów punktowych.  Sposób mocowania  szyb  bocznych  i  płyt  poliwęglanowych  powinien
zapewnić  możliwość  łatwego  demontażu  i  montażu  osobom  uprawnionym  oraz  musi  być
zabezpieczony przed demontażem przez osoby nieuprawnione. Wykaz typu wiat: Typ III - wiata 3-
modułowa o szerokości 1,4m (+/- 10%), Kolor konstrukcji  RAL  1003 - 5 sztuk. Wymiary szyby
hartowanej  1  modułu  (tył):  Szerokość  -  od  1240mm do  1245mm,  Wysokość  -  od  1900mm do
1920mm. UWAGA: Wiaty przystankowe muszą spełniać wymogi polskich przepisów prawa i norm
jakości jakim podlegają wyroby budowlane. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, może żądać
od  Wykonawcy  przedłożenia  dokumentów  (certyfikatów),  z  których  wynika,  że  wiaty  spełniają
powyższe wymogi i normy.

2) Wykonanie  zatok przystankowych poprzez: 

1.) Przystanek nr 1, 2
 rozbiórka podbudowy oraz istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 
 ułożenie nawierzchni wraz z ściekiem z kostki brukowej betonowej na podbudowie, 
 wykonanie peronu przystankowego, z uwzględnieniem montażu płyt dotykowych dla 

niewidomych,
 wykonanie dojść dla pieszych do peronów,
 montaż wiaty dla ochrony pasażerów, 
 montaż interaktywnej gabloty.

2.) Przystanek nr 3
  montaż wiaty dla ochrony pasażerów, 
  montażu płyt dotykowych dla niewidomych,
  montaż interaktywnej gabloty.

3.) Przystanek nr 4
 rozbiórka podbudowy oraz istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu, 



 ułożenie nawierzchni wraz z ściekiem z asfaltobetonu  na podbudowie, 
 wykonanie peronu przystankowego, z uwzględnieniem montażu płyt dotykowych dla 

niewidomych,
 wykonanie dojść dla pieszych do peronów,
 montaż wiaty dla ochrony pasażerów.

4.) Przystanek nr 5
 dostosowanie parametrów geometrycznych zatoki do obowiązujących przepisów,
 wykonanie peronu przystankowego, z uwzględnieniem montażu płyt dotykowych dla 

niewidomych,
 montaż wiaty dla ochrony pasażerów. 

Parametry  geometryczne  i  wytrzymałościowe  zatoki  muszą  spełniać  wymagania
Rozporządzenia  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. 2016.124).

3)  Zamontowanie  systemu   paneli  fotowoltaicznych,  wytwarzających  energię  elektryczną  na
potrzeby  doświetlenia  5  przystanków  oraz  w  przypadku  3  przystanków  dodatkowo  instalacja
fotowoltaiczna  ma  zabezpieczyć  dostawę  energii  elektrycznej  (wyspowe  instalacje)  na  potrzeby
zasilania gablot interaktywnych.

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę:

Program  funkcjonalno-użytkowy  na  Budowę,  przebudowę,  rozbudowę  i  modernizację
5  przystanków  komunikacji  transportu  publicznego  wraz  z  kompleksową  infrastrukturą
techniczną  opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz  zgodnie z WRPO Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w
obszarze transportu miejskiego.

Program funkcjonalno użytkowy musi zawierać szacunkowe zestawienie kosztów.

Zakres zamówienia obejmuje również:

1)  uzyskanie  niezbędnych  map   zgodnych  z  zapisami  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

2) opisane w programie technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy

zharmonizowane 

3) Zamawiający otrzyma od Projektanta:



a) 4 egzemplarze Programu funkcjonalno-użytkowego  w wersji papierowej,  

b)  4  egzemplarze  Programu  funkcjonalno-użytkowego  w  wersji  elektronicznej  na  pycie  CD (w

wersji edytowalnej np WORD, itp) oraz wszystkie rysunki i schematy graficzne należy opracować w

wersji DWG i PDF.

2. Termin wykonania zadania do dnia: 30.04.2016 r. 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem

właściwej dla danej firmy / usługi stawki VAT.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: info@transkom.com.pl lub osobiście dostarczyć 

Do sekretariatu firma  PW TRANSKOM Sp. z o.o. adres ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy do

godziny 10:00 dnia 04.04.2016 r.

W przypadku dodatkowych wyjaśnień należy kontaktować się  z:

Piotr Jaskulski tel. 616 514 700, e-mail: pjaskulski@transkom.com.pl

mailto:info@transkom.com.pl
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