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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Miastem Łódź 

 Wizja lokalna 

 Wytyczne Konserwatora Zabytków 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

SŁOWNIK, DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie mówi się o: 

 

 „Urzędzie”, „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Miasto Łódź, 

 „Użytkowniku” – należy prze to rozumieć władającego obiektem  

 „Obiekcie” – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury Górna 

 „Inwestycji”, „Projekcie” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć zamówienie 

pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” – Ośrodek Kultury Górna 

 „Nadzorze Inwestorskim” lub „Inżynierze kontraktu” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną 

lub prawną, która może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

mu pełnomocnictwie, 

 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć 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 2013 r. poz. 1129) 

 „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz.U. 2015 poz. 2164 

 „Programie”, „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

 „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) - należy 

przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy 

prawa miejscowego obowiązujące na obszarze zainwestowania, 

 „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 

 „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniająca wymagania 

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. z 2013 r. poz. 1129) 
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 „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć firmę, która zostanie wyłoniona w celu opracowania 

dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych 

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje remont obiektu Ośrodka Kultury Górna, który realizowany 

będzie w ramach Projektu „Nowe funkcje łódzkich domów kultury”. Zakres zamówienia obejmuje 

opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

i zgód a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowalnych. Opracowana dokumentacja 

projektowa musi być uzgodniona z Konserwatorem zabytków. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do materiałów i urządzeń ma na celu opisanie 

odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie 

gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. Wszystkie zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty budowlane i instalacje musza spełniać wymagania określone w przepisach 

branżowych i polskich normach. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi zapewnić 

poprawność technologiczną i prawidłowe działanie poszczególnych systemów. 
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Budynek Ośrodka Kultury Górna zlokalizowany jest w Gminie Łódź na działce o numerze 

ewidencyjnym nr 192/4, obręb G-5 o powierzchni 3 750 m2 zlokalizowanej przy ul. Siedleckiej 1. 

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi pod numerem nr 1453. Budynek 

jest użytkowany. 

 

 
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu 

Podstawowe dane: 

Działka 

Powierzchnia całkowita działki:  3 750 m2 

Budynek 

Powierzchnia zabudowy w przybliżeniu: 366 m2 

Kubatura budynku w przybliżeniu: 3 588 m2 

Powierzchnia użytkowa w przybliżeniu: 786 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych  2 

Ilość kondygnacji podziemnych  1 

 

Inwentaryzacje obiektów i układu pomieszczeń zostały zawarte w załączniku nr 5 Opis 

obecnego stanu technicznego budynku znajduje się w rozdziale 1.1.2. 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS 

STANU ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

Działalność kulturalna w willi przy ulicy Siedleckiej prowadzona jest przynajmniej od lat 60. XX 

wieku. Po II wojnie światowej na terenie przyległej fabryki założono Zakłady Przemysłu Wełnianego 

im. J. Niedzielskiego, natomiast w willi zakwaterowano mieszkańców. W latach 60. przeprowadzono 

tu remont adaptujący wnętrza na potrzeby działalności kulturalnej, między innymi pogłębiono 

piwnicę. Funkcjonował tu Międzyzakładowy Dom Kultury, którego działalność była skierowana 

głównie do pracowników okolicznych fabryk włókienniczych. W grudniu 1979 roku zmieniono nazwę 

instytucji na Dzielnicowy Dom Kultury, a jego organizatorem został Urząd Miasta.  

Willa, w której mieści się Ośrodek Kultury Górna, oraz otaczający ją ogród, jest 

charakterystycznym przykładem łódzkiej rezydencji fabrykanckiej i świadectwem łódzkiej przeszłości 

industrialnej, włókienniczej i wielokulturowej. Jest budynkiem rozpoznawalnym przez łodzian, 

a szczególnie przez mieszkańców dzielnicy Górna, którzy nazywają go „pałacykiem”. 

W 1896 roku Teresa John kupiła plac między ulicami Widzewską (ob. Kilińskiego), rzeką 

Dąbrówką, obecną ulicą Łęczycką i projektowaną wtedy ulicą Siedlecką. Dwa lata później John 

sprzedała połowę częściowo zabudowaną budynkami fabrycznymi działkę niemieckiemu 

przedsiębiorcy Otto Haesslerowi, właścicielowi firmy Otto Haessler i S-ka. Haessler wybudował na tej 

parceli fabrykę, mieszkania dla majstrów, stajnię i wozownię. W 1898 roku od strony ulicy 

Widzewskiej wzniósł willę otoczoną ogrodem, w której zamieszkał. Dom od frontu posiada strzelistą 

kopułę, spadzisty dach, dawniej były tu też przeszklone werandy oraz osobne wejście dla służby. 

Budynek powstał w niespotykanym w Łodzi stylu szwajcarsko-alpejskim. W ogrodzie utworzono staw, 

a na granicy działki przepływała, obecnie wyschnięta, rzeka Dąbrówka. Na początku XX wieku willa 

została rozbudowana o wschodnią część. Po II wojnie światowej rodzina Haesslerów wyjechała do 

Niemiec, a rodzina właściciela zrezygnowała z roszczeń do nieruchomości, zastrzegając przeznaczenie 

willi na cele społeczne i kulturalne. 

 

 
Fotografia 2 Elewacja frontowa 
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Obecnie budynek usytuowany jest równolegle do ulicy Siedleckiej w zabudowie samodzielnej. 

Jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem wykorzystywanym 

jako użytkowe.  

Ściany obiektu murowane są z cegły ceramicznej pełnej przy użyciu do budowy zapraw 

wapiennej lub wapienno -cementowej. Są one otynkowane obustronnie zaprawą cementowo – 

wapienną. i pomalowane farbami emulsyjnymi. 

Stropy między kondygnacyjne w budynku wykonane w konstrukcji drewnianej- stropy 

belkowe ze ślepym pułapem. Od spodu podsufitka z desek otynkowana. Częściowo założone płyty 

gipsowo – kartonowe. W stropach ślepy pułap wraz z izolacją z zasypki. Nad piwnicami stropy 

odcinkowe typ Kleina odcinkowo otynkowane. Nadproża okienne ceglane wykonane metodą Kleina.  

Fundamenty budynku wymurowane są z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej 

i cementowo – wapiennej, otynkowane zaprawą  cementowo – wapienną i usytuowane są poniżej 

strefy przemarzania gruntu.  

 

 
Rysunek 1 Rzut piwnic 
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Rysunek 2 Rzut parteru 

 

Rysunek 3 Rzut piętra 
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Rysunek 4 Przekrój poprzeczny 

Dach budynku konstrukcji drewnianej płatwiowo – krokwiowej o przekroju krokwi 14 x 14 

cm. Krokwie oparte na płatwiach 12 x12 cm i ściankach stolcowych podpartei słupami i mieczami 14 x 

14 cm. Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej farbą olejną. 

Deskowanie pod blachą pełne. Wystające okapy dachowe i przy gankach oraz daszkach do wejść 

drewniane. Blacha pokrywająca budynek jest zniszczona i nieszczelna zwłaszcza na połączeniach 

płatów blachy. W wyniku nieszczelności więźba dachowa została poddana działaniu czynników 

atmosferycznych co z pewnością odbiło się na jej stanie technicznym. 
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Fotografia 3 Więźba dachowa 

 

 
Fotografia 4 Poddasze 
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Fotografia 5 Poddasze 

Stolarka okienna w budynku została wymieniowa na PCV. Część stolarki drzwiowej jest 

stolarką zabytkową – pozostała stolarka jest nowa.  

Na etapie adaptacji piwnic na cele użytkowe nie zadbano o prawidłowe zabezpieczenie ścian 

przed kapilarnym podciąganiem wody w związku z powyższym obecnie występują problemy 

z występowaniem wilgoci. 

Ponadto w czasie dużych opadów deszczu następuje zalewanie piwnic z powodu cofnięcia się 

wód sieci kanalizacyjnej. Powstałe zalania destrukcyjnie wpłynęły na stan posadzek terakotowych 

w piwnicy budynku oraz okładzin ścian z paneli, które są nasiąknięte, wypaczone oraz zagrzybione. 

Schody którymi odbywa się komunikacja w budynku są niezgodne z obowiązującymi normami 

odnośnie wielkości stopnicy i podstopnicy co znacząco utrudnia komunikację zarówno zwykłym 

użytkownikom jak i osobom niepełnosprawnym. 

Ponadto ze względu na fakt, że instalacje elektryczna zasilania i oświetlenia ułożone są wraz 

z instalacjami komputerowymi pojawiają się problemy z zakłóceniami. 
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1.1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONOALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 

 

Głównym celem Projektu jest stworzenie funkcjonalnego i przyjaznego obiektu, który będzie 

odpowiadał potrzebom odbiorców w różnym wieku i umożliwi komfortowe korzystanie z 

oferowanych usług. Projekt będzie wpierał również rozwój kultury i ułatwiał dostęp do niej dla 

mieszkańców miasta i regionu. Nastąpi wzrost liczby niepełnosprawnych biorących udział w 

imprezach kulturalnych i życiu społecznym dzięki odpowiedniemu przystosowaniu infrastruktury do 

korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.   

Aby osiągnąć powyższy cel na obiekcie należy przeprowadzić szereg prac remontowych, które 

usprawnia jego funkcjonowanie i pozwolą na rozszerzenie oferty kulturalnej. W pomieszczeniach 

piwnicy planuje się wydzielić nowy układ przestrzenny do prowadzenia działań kulturalnych takich jak 

zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne w taki sposób, aby zostały wygospodarowane cztery 

pomieszczenia: 

 Pracowni komputerowej dla 7 stanowisk  

 Garderoby do przechowywania strojów i rekwizytów zespołów tanecznych i teatralnych, 

 Pomieszczenia przeznaczonego na szatnię  

 Sali wielofunkcyjnej 

W celu wydzielenia nowych pomieszczeń konieczne jest zabezpieczenie murów przed kapilarnym 

podciąganiem wody, pęknięciami i w rezultacie osiadaniem budynku. Ponadto w piwnicy budynku 

w pomieszczeniach, na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych należy przeprowadzić szereg 

prac remontowych (posadzki, okładziny ścian i sufitów, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana 

stolarki drzwiowej).  

Wymiana posadzek na antypoślizgowe ułatwi osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz 

seniorom korzystanie z obiektu. Ponadto prace remontowe poprawią jakości funkcjonowania 

instytucji, podwyższą estetykę i atrakcyjność wnętrza budynku a doświetlenie stanowisk w pracowni 

komputerowej, przełoży się na podniesienie jakości i komfortu prowadzonych zajęć. 

 Na poziomie parteru planowane są prace remontowe przy schodach komunikacyjnych, 

w pomieszczeniu holu, pokoju instruktorów i sanitariatach. Planowana jest również modernizacja 

oświetlenia oraz wymiana stolarki drzwiowej. Istniejące toalety należy dostosować do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa majątku instytucji konieczna jest 

również wymiana drzwi zewnętrznych (bocznych) na antywłamaniowe.  

 Na poziomie piętra należy stworzyć nową przestrzeń tak aby powstały dwie niezależne sale 

wielofunkcyjne przeznaczone do zajęć pracy twórczej oraz hol przeznaczony na galerię, spotkania 

autorskie oraz prelekcje. Konieczne jest również wykonanie profesjonalnego oświetlenia ekspozycji 

w galerii (hol). W pomieszczeniach Sali i holu należy przeprowadzić prace remontowe oraz 

zmodernizować oświetlenie w celu podniesienia jakości i komfortu odbioru eksponowanych prac.  

 

 Ponadto w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku planowane jest 

przeprowadzenie szeregu prac termomodernizacyjnych zgodnie z audytem energetycznym. 

 

W ramach realizacji Projektu na potrzeby obiektu zostanie zakupione wyposażenie. Dostawa 

nowego wyposażenia obiektu ułatwi dostęp dla osób niedowidzących i niedosłyszących oraz dla 
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niepełnosprawnych ruchowo i seniorów. Ponadto nastąpi podniesienie poziomu technicznego 

pracowni do aktualnych standardów i zwiększy się atrakcyjności zajęć. 

W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiekcie 

instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu. 
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1.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 

 

1.1.4.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań 

określonych programie funkcjonalno - użytkowym, audycie energetycznym oraz przeprowadzonych 

wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. 

Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod uwagę przyszłe wyposażenie obiektu i w 

taki sposób zaplanować układ wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajność aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zamówienia należy również wykonać koncepcję 

lokalizacji przyszłego wyposażenia obiektu wraz z doborem niezbędnych urządzeń. Szczegółowe 

wytyczne do zakresu dokumentacji zostały zawarte w rozdziale 1.3 

 

1.1.4.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach zagospodarowania terenu planowane jest jedynie rozebranie i odtworzenie 

istniejącej opaski wokół budynku w celu wykonania docieplenia i zabezpieczenia ściany na gruncie 

oraz wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej.  

 

1.1.4.3 ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE 

 Pomieszczenia, ściany i posadzka piwnicy 

Należy zerwać wszystkie posadzki w budynku i wykonać nowe. Pod posadzkami wykonać 

izolację w niezbędnym zakresie. Nowe posadzki z płytek gresowych o wysokim stopniu ścieralności  

dla miejsc publicznych. 

Ponadto należy wyremontować ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach w niezbędnym 

zakresie. 

W pomieszczeniach należy rozbudować instalację elektryczna w niezbędnym zakresie oraz 

zmodernizować system wentylacji. 

Toalety należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres prac do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach: 
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Rysunek 5 Piwnice - układ pomieszczeń 

Sala komputerowa –  skucie starej posadzki i montaż nowej, demontaż płyt OSB i naprawa 

powierzchni ścian i sufitu (gładź gipsowa i malowanie), wymiana drzwi wewnętrznych – wejściowych 

do pracowni zachowując charakter i kolorystykę drzwi w budynku, wymiana oświetlenia na LED 

i zwiększenie punktów świetlnych (dodatkowa instalacja elektryczna). 

Garderoba do przechowywania strojów i rekwizytów zespołów tanecznych i teatralnych – 

skucie starej posadzki i montaż nowej, naprawa powierzchni ścian i sufitu (gładź gipsowa i 

malowanie). 

Szatnia – skucie starej posadzki i montaż nowej, demontaż płyt OSB i naprawa powierzchni 

ścian i sufitu (gładź gipsowa i malowanie). 

Sala dyskotekowa – skucie starej posadzki i montaż nowej, wymiana drzwi wewnętrznych – 

wejściowych do sali zachowując charakter i kolorystykę drzwi w budynku. 

Korytarze – skucie starej posadzki oraz glazury i montaż nowej, demontaż paneli ściennych, 

naprawa powierzchni ścian i sufitu (gładź gipsowa i malowanie). 

Schody – przebudowa schodów w zakresie piwnica – piętro (fot. 6 i 7) w celu dostosowania 

do do potrzeb osób niepełnosprawnych – proponuje się wyburzenie istniejącej klatki i wykonanie 

nowej. Nowa klatkę wykonać bez ściany działowej co pozwoli na jej poszerzenie i dostosowanie do 

montażu platformy schodowej.  Na nowej klatce montaż nowej glazury, naprawa powierzchni ścian i 

sufitu (gładź gipsowa i malowanie), i zwiększenie punktów świetlnych (dodatkowa instalacja 

elektryczna). 

Część 

techniczna – 

do remontu 

Sala 

komputerowa 

Sala 

dyskotekowa 

Gar

der

oba 

Sza

tni

a 

Toalety 
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Fotografia 6 Schody na parter - do przbudowy 

 

Fotografia 7 Schody do piwnicy - do przebudowy 

Pomieszczenia gospodarcze – skucie starych posadzek i ułożenie nowych., remonty ścian 

i sufitów. 



 

S t r o n a  | 18  
 
 

 

 Pomieszczenia parteru 

 
Rysunek 6 Układ pomieszczeń - parter 

Hol – wymiana oświetlenia na LED oraz pomiary natężenia oświetlenia naprawa powierzchni 

ścian i sufitu (gładź gipsowa i malowanie) i zwiększenie punktów świetlnych (dodatkowa instalacja 

elektryczna) 

Pokój instruktorów – wymiana drzwi wewnętrznych zachowując charakter i kolorystykę drzwi 

w budynku.  

Sanitariat – dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością motoryczną 

używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich. Poszerzenie światła drzwi, 

montaż nowych drzwi zachowując charakter i kolorystykę drzwi w budynku, skucie posadzek i montaż 

nowych; skucie starej glazury i montaż nowej, montaż pisuaru, wymiana umywalki i armatury, 

wymiana miski ustępowej wraz z deską, poręcze uchylne, demontaż i montaż nowego sufitu 

podwieszanego wraz z oświetleniem LED – pomiary natężenia oświetlenia. Ewentualna wymiana 

instalacji wod.- kan.  

Remont pomieszczenia szatni - naprawa powierzchni ścian i sufitu (gładź gipsowa i 

malowanie) 

Wejście na scenę – wymiana drzwi wejściowych zachowując charakter i kolorystykę drzwi 

w budynku. 

Wymiana drzwi zewnętrznych (bocznych), antywłamaniowych z certyfikatem, z atestowanym 

zamkiem  głównym, z atestowaną wkładką oraz  systemem stałych bolców anty wyważeniowych od 

strony zawiasów, z zachowaniem kolorystyki i charakteru drzwi pierwotnych.  

Remont zabytkowych drzwi do Sali widowiskowej.  

 

 Pomieszczenia piętra 

Pokój 

instruktorów 
Sala 

widowiskowa 

Scena 

Gar

der

oba Toalety 

HOL 
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Remont posadzki na półpiętrze (fot. 8) 

 
Fotografia 8 Posadzka na półpiętrze 

 

Sala – montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem LED, ewentualna wymiana instalacji 

elektrycznej i zwiększenie punktów świetlnych (dodatkowa instalacja elektryczna) i pomiary 

natężenia oświetlenia, naprawa powierzchni ścian i sufitu (gładź gipsowa i malowanie) 

Wstawienie nowej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami sal

 

Sale Sale 

Hol 
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Rysunek 7 Pomieszczenia pietra. 

Hol - wymiana oświetlenia na LED i zwiększenie punktów świetlnych (dodatkowa instalacja 

elektryczna) w celu profesjonalnego oświetlenia ekspozycji, naprawa powierzchni ścian i sufitu (gładź 

gipsowa i malowanie),  

Remont drzwi zabytkowych na klatce schodowej 

 Strop nad piętrem 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej dla przegrody stop nad ostatnią kondygnacją 

proponuje się ocieplenie matą z wełny mineralnej o grubości 17 cm. Ze względu na charakter obiektu 

budynek użyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość współczynnika przenikania 

ciepła na poziomie 0,15 W/m2K. 

 Pozostałe prace w budynku 

W związku z zalewaniem piwnic należy zamontować zawory burzowe na instalacji 

kanalizacyjnej.  

W budynku znajduje się oświetlenie żarowe i jarzeniowe które należy wymienić 

kompleksowo na LED-owe. 

W  sali na I piętrze należy wykonać sufit podwieszony 

Należ wykonać  w budynku nowy  WLZ który  rozdzielił by wszystkie instalacje  na 

poszczególne piętra oraz rozdzielił wszystkie instalacje  zasilające oświetlenie i siłowe  od instalacji 

sterowniczych , komputerowych  i SAP. 

W budynku należy wykonać instalację SAP, monitoring oraz zamontować domofon. 

Wszystkie instalacje powinny mieć osobne zasilanie i zabezpieczenia zgodnie z 

obowiązującymi obecnie normami. 

 Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 

W ramach dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie zakupiona 

platformy lub transporter schodowego umożliwiającego osobom na dowolnych wózkach inwalidzkich 

bezpieczne pokonywanie stopni schodów pomiędzy parterem a piwnicą. 

Ponadto zostanie przebudowana klatka schodowa pomiędzy parterem i piwnica a sanitariaty 

na tych kondygnacjach zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

1.1.4.4 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE 

 

Elewacja 

W celu zabezpieczenia obiektu przed kapilarnym podciąganiem wody i w celu osuszenia 

piwnic budynku planowane jest wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w 

niezbędnym zakresie. W tym celu na zewnątrz budynku odkryć wszystkie ściany. Oczyścić mury ze 

skruszelin i zniszczonych spoin muru przy użyciu szczotek stalowych i klamer stalowych . Następnie 

uzupełnić spoiny. Następnie w celu zaizolowania ściany na gruncie proponuje się ułożenie 
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dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubości 12 cm, λ= 0,030 W/(mxK) z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS, który charakteryzuje się znacznie mniejszą nasiąkliwością niż styropian, przez 

co ma lepsze właściwości ciepłochronne w środowisku wilgotnym. 

Po wykonaniu izolacji wokół budynku należy wykonać opaskę drenażową, którą należy 

włączyć do kanalizacji. 

Obróbki blacharskie wymienić na nowe w niezbędnym zakresie. 

Drzwi zewnętrzne od południowej strony (fot. 9) wymienić na nowe wraz z remontem 

schodów natomiast drzwi od strony północnej wymiana drzwi zewnętrznych (bocznych), 

antywłamaniowych z certyfikatem, z atestowanym zamkiem  głównym, z atestowaną wkładką oraz  

systemem stałych bolców anty wyważeniowych od strony zawiasów, z zachowaniem kolorystyki i 

charakteru drzwi pierwotnych . 

 

Fotografia 9 Schody i drzwi od strony południowej - do remontu 

 

Należy również wymienić drzwiczki w skrzynce gazowej na nowe stylizowane (fot. 10). 
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Fotografia 10 Drzwiczki od gazu – do wymiany 

 

Zgodnie z uzgodnieniem z konserwatorem od strony zachodniej należy wykonać nowe 

wyjście na taras. 

Dach 

W celu zabezpieczenia obiektu przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych 

należy dokonać wymiany starego pokrycia dachu z blachy, na pokrycie z blachy ocynkowanej 

powlekanej; wyskoków i pasów elewacji, gzymsów; impregnowanie i malowanie podbitki dachu. 

W konstrukcji dachu znajdują się 4 miejsca występowania okienek (lukarny), które należy odtworzyć 

w trakcie wykonywania prac. Nowe lukarny powinny spełniać wymagania WT2021. Po wykonaniu 

odkrywek należy ocenić stan więźby dachowej i dokonać wymiany zbutwiałego odeskowania oraz 

wykonać nową podbitkę. Cała więźbę zabezpieczyć do stanu NRO – pozostały zakres zabezpieczeń 

ustalić z rzeczoznawcą ds. p.pożarowych.  

Po wykonaniu prac należy odtworzyć i uzupełnić instalację odgromową na całym budynku. 

Wystające okapy dachowe i przy gankach oraz daszkach do wejść są drewniane. Należało by 

je zaimpregnować  i pomalować farbami olejnymi zgodnie z uzgodnioną  kolorystyką. 
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1.1.4.5 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 

Dla przegrody stop nad ostatnią kondygnacją proponuje się ocieplenie matą z wełny 

mineralnej o grubości 17 cm. Ze względu na charakter obiektu budynek użyteczności publicznej, 

przyjęto minimalną wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/m2K. 

Można zastosować inny materiał izolacyjny, który nie zmieni wyniku końcowego współczynniku 

przenikania ciepła U  

Dla przegrody ściana na gruncie proponuje się 12cm z polistyren ekstrudowany (Styrodur). Ze 

względu na charakter obiektu budynek użyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą 

wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,20 W/m2K. Można zastosować inny materiał 

izolacyjny, który nie zmieni wyniku końcowego współczynniku przenikania ciepła U 

Kompleksowa wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe poprawi komfort cieplny 

w budynku. Budynek znajduje się pod opieką Konserwatora zabytków, dlatego drzwi wymienione 

zgodne z wytycznymi konserwatora.  

 

1.1.4.6 WYPOSAŻENIE 

 

W związku z realizacją projektu obiekt zostanie odpowiednio wyposażony w tym m.in.  

 W 7 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, osprzętem 

i specjalistycznymi programami komputerowymi powiększającymi i  udźwiękawiającymi, 

które umożliwią korzystanie osobom słabowidzącym i niedosłyszącym z pracowni 

komputerowej.  

 Do Sali widowiskowej zostaną zakupione lustra, kotara oraz wiatraki sufitowe w celu 

polepszenia obiegu powietrza. 

 

W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiekcie 

instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu. 
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1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 

Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

 całość prac niezbędnych do wykonania zadania tj zarówno dokumentację techniczną jak i roboty 

budowlano remontowe należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków, - wykonawca dokumentacji 

technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien dokonać wizji lokalnej i uzgodnić 

sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić niezbędną inwentaryzację budynku 

i dokonać niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków, dokonać 

niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów, oraz uzyskać wymagane nowe warunki 

przyłączenia mediów dla budynku, dokonać uzgodnień z właścicielami dróg odnośnie czasowego 

zajęcia chodników, 

 wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych 

w sąsiadujących budynkach, 

 wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych ruchem 

samochodów budowy, 

 wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą 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 parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane 

wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 

 wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do 

wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu i odpadów 

budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udokumentowaniem tego wywozu. 

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY. 

Organizując teren budowy Wykonawca powinien pamiętać, że roboty budowlane będą 

prowadzone na czynnych obiektach i w związku z powyższym należy zabezpieczyć go w taki sposób 

aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót, a w szczególności: 

Zabezpieczenia i utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje ramowy plan BIOZ 

Wykonawca zabezpieczy budowę stosowną polisa OC 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników uprawnionych do pracy na 

wysokościach potwierdzając to aktualnymi badaniami 
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Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i na swój koszt doprowadzi do niego 

niezbędne media 

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie będą wprowadzane zmiany w zakresie 

architektury. 

1.2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

 Zmiany konstrukcyjne będą obejmowały w swoim zakresie posadzki, klatki schodowe, zmiany 

lokalizacji nienośnych ścian wewnętrznych, wstawienie nowych elementów (nadproża, itp.), 

częściowa wymianę konstrukcji dachu 

 Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać rozwiązania 

konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować. 

 Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania odpowiedniej odporności ogniowej pod 

względem wymiarów oraz sposobu zabezpieczenia elementów przed wpływem wysokich 

temperatur. 

 Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż .  

1.2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Nowe instalacje musza zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

branżowymi.  

 Zamontowane oświetlenie musi spełnić wymagania określone w normie PN-EN 12464- 1 

"Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy". Na potwierdzenie spełnienia wymagań 

normowych wykonawca sporządzi projekt fotometryczny. 

1.2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIAZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Materiały wykończeniowe musza spełniać wymagania dotyczące obiektów użyteczności 

publicznej i muszą uzyskać akceptacje Zamawiającego i Konserwatora Zabytków 

1.2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedmiot zamówienia ingeruje w zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania opaski 

drenażowej wokół budynku. 

 

1.2.7 SZCZEGÓLOWY ZAKRES ROBÓT 

Roboty organizacyjne, ziemne i drenarskie 

Organizacja placu budowy  

Nawierzchnie tymczasowych dróg dojazdowych do budowy i w jej obrębie np. do miejsc składowania 

materiałów i odpadów należy utwardzić odpowiednim materiałem np. tłuczniem w sposób 

zapewniający możliwość ich użytkowania również w okresie opadów atmosferycznych. 

Do obowiązków wykonawcy należy uzgodnienie i wykonanie tymczasowych przyłączy mediów dla 

celów budowy. 
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Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizuje i wyposaży zaplecze budowy w niezbędne 

obiekty - WC oraz kontenery budowlane dla pracowników. Wykonawca wyznaczy również miejsca 

składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych. 

Roboty ziemne, uzbrojenie terenu  

Roboty ziemne przewidywane przy realizacji prac renowacyjnych związane będą głownie 

z wykonaniem docieplenia ścian na gruncie i wykonania drenażu wokół budynku. 

Powierzchniowe roboty ziemne będą związane z pracami zagospodarowania terenu. 

Podczas realizacji robót, przede wszystkim robót ziemnych dla podłączenia drenażu do cieci 

kanalizacyjnej na budowie, muszą być dostępne dokumenty- mapy istniejącego uzbrojenia terenu – 

wskazujące lokalizacje i przebieg kabli i rurociągów. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić 

wykopy ręcznie, w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji w wyniku użycia 

maszyn. 

Roboty odwodnieniowe i drenarskie  

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych 

jako powierzchniowe. 

Ponadto wokół budynku należy ułożyć drenaż w celu zabezpieczenia budynku. 

Rusztowania  

Rusztowania dla robót dachowych należy ustawić wzdłuż fasad, o szerokości użytkowej 60 cm, ze 

wszystkimi niezbędnymi ściągami, poręczami, pomostami przejściowymi łączącymi otwory 

i konsole(wsporniki). Zewnętrzne ściany budynku będą pokryte nowym tynkiem i pokryciem 

malarskim, dlatego wymagana jest odpowiednia odległość desek pomostowych od ścian. 

Roboty rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne 

Roboty rozbiórkowe 

Wszystkie materiały z rozbiórki usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami (wywóz przez 

licencjonowaną firmę, na licencjonowane wysypisko odpadów, wraz z udokumentowaniem wywozu 

odpadów i ich ilości). 

Wywóz odpadów i utylizacja  

Wszystkie materiały z rozbiórek i odpady budowlane należy usuwać na bieżąco, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wywóz winien być realizowany przez licencjonowaną firmę, na 

licencjonowane wysypisko odpadów, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadów i ich ilości. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na materiały niebezpieczne – dla nich należy przewidzieć osobną 

utylizację (stare okładziny, izolacje z azbestu, zaolejone lub zanieczyszczone smarami elementy 

betonowe, elementy drewniane zabezpieczone preparatami szkodliwymi dla zdrowia). 

Roboty betoniarskie i żelbetowe  

Planuje się wykonanie nowych posadzek w piwnicy budynku oraz przebudowę i istniejących schodów  

Izolacje przeciwwodne  
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Należy zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia ścian i posadzek budynku przed wpływem wilgoci 

gruntowej oraz lokalnych wahań wód gruntowych. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia 

budynku zostaną wykonane zarówno izolacje poziome jaki i pionowe. 

Osuszanie budynku  

Po dokonaniu odkrywek i zbiciu tynków w przypadku stwierdzenia zawilgocenia ścian miejsca te 

należy osuszyć np. za pomocą promieniowania podczerwonego.  

Roboty ciesielskie i stolarskie  

Zakłada się całkowitą miejscową wymianę więźby dachowej na nową spełniająca odpowiednie 

wymagania konstrukcyjne. 

Środki ochrony drewna  

Elementy konstrukcji drewnianych np. więźby dachowej, należy zabezpieczyć odpowiednimi 

wskazanymi przez eksperta, biologicznymi lub chemicznymi środkami ochronnymi. Nowe elementy 

winny być zabezpieczone również do odpowiedniej ognioodporności. 

Roboty dekarskie i uszczelnienie dachu  

Dotychczasowe pokrycie dachu zostanie wymienione na nowe. Rodzaj wykończenia  zostanie 

uzgodniony z konserwatorem zabytków. 

Należy wykonać nową izolację dachu, zgodnie z przepisami. Wszystkie zakończenia krawędzi dachu, 

przejścia przez dach i okna dachowe wymagają fachowej obróbki.  

Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie na krawędziach i okapach, rynny, rury spustowe, podokienniki, parapety, 

gzymsy, cokoły należy wymienić w niezbędnym zakresie.  

Zabudowy gipsowo- kartonowe  

We wskazanych pomieszczeniach należy wykonać sufity podwieszane 

W sanitariatach przewiduje się wykonanie ścian instalacyjnych, z płyt gipsowo kartonowych na 

stelażach systemowych. Grubość i konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej 

parametrów akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. Ścianki te muszą być wykonane zgodnie 

z instrukcją producenta systemu suchej zabudowy, z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć. 

Dla wszystkich przejść w ścianach należy zastosować certyfikowane izolacje ogniowe wg przepisów 

p.poż. 
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Stolarka okienna  

Stolarka okienna nie wymaga wymiany. 

Stolarka drzwiowa 

Wygląd stolarki drzwiowej należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Drzwi muszą spełniać 

wymagania audytu energetycznego. Ościeżnice należy zamocować w otworach za pomocą dybli 

a przestrzenie między ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką montażową.  

Okładziny z płytek ceramicznych 

We wszystkich sanitariatach należy wykonać pokrycie ścian do wysokości 2,00 m z płytek 

ceramicznych, kolor i rodzaj płytek należy ustalić z Konserwatorem i Zamawiającym. Podłogi pokryć 

glazurą o odpowiedniej klasie antypślizgowej. 

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych podłogi pokryć płytkami gres wraz z cokolikami 

wys.10cm w tym samym kolorze co płytki posadzkowe. 

Narożniki pionowe i poziome przy glazurze wykonać z użyciem listew wykończeniowych 

systemowych wg projektu. 

Roboty malarskie i lakiernicze  

Wszystkie widoczne części stalowe i metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. 

Powierzchnie ocynkowane, przed malowaniem, należy zmyć kwasem. 

Rodzaj farb zostanie określony w dokumentacji. Kolory zgodne z projektem kolorystyki wnętrz 

uzgodnionym z Zamawiającym i Konserwatorem zabytków. 

Roboty porządkowe  

Po zakończeniu wszystkich robot budowlanych budynek należy dokładnie oczyścić z kurzu, odpadów 

budowlanych oraz śmieci. Okna należy umyć, wszystkie podłogi muszą zostać oczyszczone, wg 

zaleceń producenta okładzin podłogowych. 

Teren na zewnątrz budynku należy uporządkować. Likwidacja zaplecza budowy winna odbywać się na 

bieżąco miarę postępu prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Roboty w zakresie instalacji wodnych, sanitarnych,  

W trakcie przebudowy pomieszczeń sanitarnych należy w niezbędnym zakresie wymienić część 

instalacji.  

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Instalacje odgromowe i uziemienia 

Budynek musi posiadać instalację odgromową spełniającą wymogi obowiązujących norm. Instalacja 

odgromowa winna zapewniać połączenie zwodów poziomych, zamontowanych na dachu budynku, 

naprężanych z drutu Fe-Zn Φ8, ze zwodami pionowymi, naprężanymi, prowadzonymi na zewnątrz 

budynku po ścianach jako n/t, z nowo wykonanym wzdłuż ścian budynku, uziomem otokowym z 
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taśmy stalowej ocynkowanej. Uziom otokowy należy pogrążyć gruncie w odległości min.1,0 m od 

fundamentów budynku. 

Instalacje oświetleniowe i oprawy oświetleniowe  

Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną w oparciu o Polską Normę 

PN-EN 12464-1, Listopad 2004- Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. Poziom natężenia oświetlenia dobrać zgodnie z wymogami norm, 

przeznaczeniem pomieszczeń i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie oświetleniem poprzez 

łączniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń i na 

ciągach komunikacyjnych. Jako oświetlenie podstawowe przewiduje się oprawy oświetleniowe 

LEDOWE, zapewniające odpowiednie natężenie oświetlenia dla pomieszczeń zgodnie z 

przeznaczeniem. W zależności od rodzaju sufitu stosować oprawy wstropowe lub nastropowe. 

Wzdłuż dróg ewakuacyjnych należy zamontować oprawy zapewniające wymagane natężenie światła 

w przypadku awaryjnego zaniku napięcia podstawowego. 

 

Roboty towarzyszące 

Przedsięwzięcie obejmuje koszty wykonania wszystkich niezbędnych usług, robot i prac: 

projektowych, architektonicznych, technicznych i inżynieryjnych, od momentu zlecenia wykonania 

dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

poprzez przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych aż po 

wykonanie prac zagospodarowania terenu, końcowe sprzątanie i uruchomienie. W tym również 

sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Obejmuje także koszty wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych, projektów 

przebudowywanych elementów konstrukcji nośnych, projektów wykonawczych instalacji 

technicznych i przebudowy przyłączy, projektów rekonstrukcji elementów odtwarzanych i elementów 

indywidualnych, niezbędnych operatów ochrony przeciw pożarowej oraz ewentualnych ekspertyz. 

Przed uruchomieniem budynku należy przeprowadzić odpowiednie wymagane przepisami próby 

i pomiary funkcjonowania poszczególnych instalacji i urządzeń oraz przeszkolić personel użytkownika 

w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Przed przeprowadzeniem szkolenia należy przygotować „program szkolenia” i wskazać w nim 

szczegółowy zakres. 

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje 

obsługi wbudowanych urządzeń DTR oraz dokumenty formalno-prawne dotyczące zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Ponadto należy przekazać gwarancje na poszczególne urządzenia i sporządzić 

„instrukcję eksploatacji obiektu”. 
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1.3 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

 

Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać : 

 wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym, 

 dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów, 

 uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 innymi szczegółowymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi 

z procesem budowlanym. 

 Dokumentacja techniczna na wykonanie adaptacji budynku na nowe cele oraz zagospodarowania 

terenu, winna zostać wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji papierowej i 

elektronicznej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 Skład dokumentacji: 

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający wszystkie niezbędne branże 

(z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z 

późniejszymi zmianami). Część dotycząca projektu wykonawczego powinna zostać wykonana 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 
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2013 r. poz. 1129 ). W zakres dokumentacji projektowej wchodzi również sporządzenie 

odpowiednich projektów warsztatowych.  

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych 

zakresem dokumentacji projektowej 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. z 2013 r. poz. 1129)  

c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia 

i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw 

wyceny 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. 

d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, 

f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub 

DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej 

(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być 

uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, 

płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – 

nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres 

jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. 

 Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia. 

 Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej budynku objętego adaptacją na nowe cele. 

 Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu Zamawiającego 

decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy). 

 Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

organizowania cotygodniowych spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia 

i uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. 

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach 

 Udzielania wyjaśnień , uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie 

powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie 

wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający , wynikłe z tego tytułu straty pokryje 

z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa 

wykonuje nieodpłatnie.  
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1.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

1.4.1 PRZEDMIOT l ZAKRES KONTRAKTU 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwą 

nadaną przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisanym w punkcie 1.1. niniejszego Programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga 

od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej i wykonania wszystkich elementów kontraktu. 

 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim, 

 uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 

przyjętych w projekcie budowlanym, 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji,  

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia, 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski, 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

 złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń, 

 ubezpieczenie budowy, 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń, 

 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego / Nadzór inwestorski, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 

właściwym organie nadzoru budowlanego,  
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 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 

projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami, 

 prowadzenie dokumentacji budowy, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 

inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 

innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 

i urządzeń związanych z obiektem, Zakres prac budowlano – instalacyjnych, 

 wykonanie wszystkich robót ujętych w projektach budowlanym i wykonawczym, 

 rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego 

prawa, 

 przeszkolenie Użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek przeszkolonego 

personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające należyte 

przeszkolenie, 

 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów 

pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 

postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 

Ponadto: 

 Nadzór inwestorski analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany i wykonawczy 

 Nadzór inwestorski z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw, 

 Nadzór inwestorski udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności, 

 Nadzór inwestorski prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym, 

 Nadzór inwestorski dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót, 

 Nadzór inwestorski zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności, 

 Nadzór inwestorski zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły 

odbioru za wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie, 

 Nadzór inwestorski prowadzi korespondencję i raporty. 

 

1.4.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamówienia zgodnie z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym,  

 wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego, 

 dokumentacją projektową, 

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
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1.4.3 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca własnym staraniem, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano 

- montażowymi. 

1.4.4 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego 

działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 

osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.4.5 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 

i terenach przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 

 prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku. 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 

w wyniku prowadzonych robót 

1.4.6 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Podczas realizacji robót, Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy a w szczególności winien zadbać aby personel wykonujący prace w warunkach 

niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

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

budowie. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie, 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 

pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do 

realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu, 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

 niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

 ochrony zieleni. 

 

1.4.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY i NADZORU INWESTORSKIEGO 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 

i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo 

pożarowe. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 

być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8 MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, 

albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
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lub 

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). Znak 

budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 

w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej 

do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 

oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

 określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z 

nią. 

 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a 

także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

 nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

 identyfikację dokumentacji technicznej; 

 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
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laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły. 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

 Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 

w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

 Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość 

i własności. 

 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno - 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

 co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

 zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła. 

 wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

Materiały nieodpowiadające wymogom: 
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Materiały nieodpowiadające wymogom określonym w dokumentacji projektowej i normom 

branżowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie 

odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w 

sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 

1.4.9 SPRZĘT I TRANSPORT 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

 Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 

i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

 Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 

i obowiązującym przepisom. 

 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

 Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 

Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. 

 W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
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 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

1.4.10 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego 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 rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 

wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca 

powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 

należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom przepisów określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 

personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 



 

S t r o n a  | 40  
 
 

1.4.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

 

Zasady kontroli jakości robót: 

 celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót, 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający, 

 Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST, 

 minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem, 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona, 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek: 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 
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3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty 

ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

Badania i pomiary: 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Raporty z badań: 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów. 

 Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 

i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 

Atesty jakości materiałów: 
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 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.4.12 DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.  

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 

Dokumentację stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia, 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwetycji) 

 projekt budowlany i wykonawczy, 

 specyfikacje techniczne, 

 plan BIOZ, 

 instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym, 

 dziennik budowy (jeżeli dotyczy) 

 harmonogram realizacji zamierzenia, 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji), 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

 dokumenty laboratoryjne, 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi, 

 instrukcje obsługi i eksploatacji, 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów, 

 protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji. 
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1.4.13 ODBIORY ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów niezbędnych do odbioru. 

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających 

robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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Dokumenty do odbioru końcowego: 

1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 specyfikacje techniczne; 

 dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

 oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli dotyczy), 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych 

odstępstw oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli będzie konieczna);  

 kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywania robót); 

 kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta; 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

 stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu; 

(jeśli dotyczy inwestycji); 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne 

zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

 sprawozdania techniczne; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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4. W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w umowie 

z Wykonawcą. 

 

1.4.14 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Robót tych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Również koszty związane z placem budowy 

należą w całości do Wykonawcy. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Nie dotyczy 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 

  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi Projektem. 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

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

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Polskie normy i Normy Branżowe; 

 Aprobaty techniczne; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym  

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) 

z późniejszymi zmianami. 
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

 

Mapy zasadnicza znajduje się w załączniku nr 1. 

2.4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

budynków  

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym dokumentem nie wymaga wykonania badań 

gruntowo – wodnych 

2.4.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Zalecenia konserwatorskie zostały zawarte w załączniku nr 4 

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

2.4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

2.4.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Zamawiający posiada inwentaryzację poglądową, która stanowi załącznik nr 5 Przekazana 

inwentaryzacja stanowi jedynie materiał poglądowy i mając powyższe na uwadze zalecane jest 

przeprowadzenie przez wykonawcę/ projektanta wizji lokalnej w celu prawidłowej oceny stanu 

nieruchomości oraz instalacji elektrycznej przed wykonaniem robot budowlanych. 

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Nie dotyczy 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 

Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM   

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 

magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 

terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 
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3 ZAŁĄCZNIKI 

 Mapa zasadnicza – zał. nr 1 

 Audyt energetyczny – zał. nr 2 

 Ekspertyza konstrukcyjno – budowlana – zał. nr 3 

 Wytyczne Konserwatora Zabytków – zał nr 4 

 Inwentaryzacja – zał. nr 5 

 Zestawienie wyposażenia – zał. nr 6 

4 OŚWIADCZENIE 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie 

prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz 

założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie 

zawierać detali montażowych wynikających z technologii montażu elementów systemowych 

i urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca 

zobowiązany jest je wycenić. 

Zaleca się wykonawcy dokonanie niezbędnej wizji lokalnej. 
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