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Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Przebudowy i rozbudowy starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.  
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  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
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 INSTALACJE SANITARNE 

 INSTALACJE PPOŻ 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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 Jerzy Szulc 

opracowanie Jerzy Szulc  
 
 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKTY DOTYCZĄCE W/W INWESTYCJI ZOSTAŁY 
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ. 



1.  SPIS ZAWARTOŚCI  

1.0. Strona tytułowa. 

1.1. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1.2. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPC 

1.3. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 

 

2. Część opisowa.  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 

3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – 

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy. 

 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. 

4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

4.3.  Dokumenty budowy 

4.4. Odbiór robót 



1.2 KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ   

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
 
GRUPA   

74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
 
KLASA   

74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne 
74230000-0 Usługi inżynieryjne 
 
KATEGORIA  

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
 
1.3 KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 

DZIAŁ  

45000000-7 Prace budowlane 
 

GRUPA  
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych  
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

KLASA  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

 

KATEGORIA  
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych z edukacją i badaniami 

 

45311000-0 Roboty  w  zakresie  przewodów  instalacji  elektrycznych  oraz 
opraw elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 Instalowanie wind 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 



45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
 
 
2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki nr ew. 38/1, jednostka ewidencyjna  

100510_2 – Zduny, w obrębie ewidencyjnym 100510_2.0010 – Nowe Zduny, gmina Łowicz, powiat 

łowicki, województwo łódzkie i jego zabudowa w związku z planowaną inwestycją, polegającą na 

przebudowie i rozbudowie starego budynku chlewni na nowoczesną chlewnię dydaktyczną w cyklu 

zamkniętym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie 64, 99-440 Zduny. Przedmiotowa działka, wraz z otaczającymi ja terenami należy do 

Skarbu Państwa. Na mocy Decyzji Starostwa Powiatowego w Łowiczu nr GGN.III.7012-15/08 z 

17.12.2008, w odniesieniu do w/w nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I 
USYTUOWANIE OBIEKTU. 

 

Teren, na którym znajdują się przedmiotowe budynki usytuowany jest w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Wieczystym użytkownikiem w/w terenu jest Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie będący Państwową Jednostką 
Budżetową prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenie działki znajdują się 
budynki szkolne, stare budynki chlewni (do przebudowy), budynki obór (2), garaże, warsztat 
mechaniczny, budynek socjalno-gospodarczy  oraz inne obiekty należące do Zespołu Szkół. 
Przedmiotowe budynki znajdują się na terenie jednej działki. Teren działki zagospodarowano głównie 
zielenią ozdobną oraz nieutwardzonymi oraz utwardzonymi ścieżkami przejazdowymi dla maszyn 
rolniczych. Kilka budynków warsztatowych szkoły przeznaczonych jest do rozbiórki ze względu na ich 
stan techniczny. 
 
 
Parametry techniczne planowanej budowy  
 

Budynek nr 1 

Długość budynku     24,40 m 

Szerokość budynku    9,00 m 

Wysokość budynku (I kondygnacja)  3,10 m 

Kąt dachu     18%  

Liczba kondygnacji nadziemnych   1 

Liczba kondygnacji podziemnych   brak 



 

Budynek nr 2 

Długość budynku     37,80 m 

Szerokość budynku    6,60 m 

Wysokość budynku (I kondygnacja)  3,40 m 

Kąt dachu     18  

Liczba kondygnacji nadziemnych   1 

Liczba kondygnacji podziemnych   brak 

 

Łącznik 

Długość budynku     8 m 

Szerokość budynku    7 m 

Wysokość budynku (I kondygnacja)  3,40 m 

Kąt dachu     18  

Liczba kondygnacji nadziemnych   1 

Liczba kondygnacji podziemnych   brak 

Zestawienie powierzchni planowanych do przebudowy i rozbudowy 

Budynek 1 
powierzchnia całkowita    Pc = 219,60 m2 
powierzchnia zabudowy    Pz = 220,50 m2   
powierzchnia użytkowa    PU = 219,60 m2  
 
Budynek 2 
powierzchnia całkowita    Pc = 249,50 m2 
powierzchnia zabudowy    Pz = 250,50 m2   
powierzchnia użytkowa    PU = 249,50 m2 

 

Łącznik 
powierzchnia całkowita    Pc = 61,88 m2 
powierzchnia zabudowy    Pz = 63,2   m2   
powierzchnia użytkowa    PU = 56     m2 

 
 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1 o aktualnym stanie budynku, wynikają 

następujące uwarunkowania: 

1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego oprócz dwóch obecnie istniejących 

budynków musi obejmować również budowę łącznika między budynkiem tuczarni i chlewni z 

porodówką. 

2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla 

budynku nowo wznoszonego; 

3 – w budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan obiektów 

przyległych, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i 

eksploatacyjnych; 

4 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia 

ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu; 

5 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego; 

6 - materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; 



7 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

8 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac 

powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  

9- budynki powinny zostać wykonane w technologii lekkiej z płyty warstwowej położonej na 

konstrukcji stalowej, słupowo-ryglowej i dźwigarach stalowych, całość zabezpieczona 

antykorozyjnie.  Posadzka betonowa z zapewnionym  spływem gnojowicy w kanale gnojowym 

przykrytym podłogą szczelinową (rusztową). 

10. – budynki powinny zostać wyposażone w nowoczesne rozwiązania oczyszczania powietrza 

(systemy oczyszczania i wentylacji powietrza) 

11. Budynek chlewni powinien posiadać rozwiązania zabezpieczające przed przenoszeniem 

chorób a jednocześnie był budynkiem gdzie można przeprowadzać zajęcia edukacyjne i egzaminy 

zawodowe (sala dydaktyczno-egzaminacyjna) 

12. – Między budynkami tuczarni i  powinien być korytarz przepędowy  z możliwością wejścia do 

sali dydaktyczno-egzaminacyjnej  

13. – teren wokół budynków i pomiędzy budynkami powinien być utwardzony kostką brukową  

pozwalającą na podjazdy samochodów zaopatrzeniowych i odbiorczych 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
W założeniu zamawiającego w przedmiotowych budynkach znalazłaby się porodówka z odchowalnią 

(budynek nr 1) oraz tuczarnia (budynek nr 2) a także łącznik międzybudynkowy, w którym znajdzie się 

korytarz przepędowy i sala dydaktyczna. Na terenie między budynkami powinny  znaleźć się zbiorniki 

na paszę a w budynkach porodówki  odchowalnią i tuczarni mieszalnie pasz. Zamawiający na 

spotkaniach z projektantami określił ogólną koncepcję funkcjonalną oraz zestaw pomieszczeń i 

funkcji, które powinny się znaleźć się w ramach istniejącej i rozbudowanej kubatury. 

W skład wymienionych pomieszczeń i funkcji weszły m.in.: 

• Porodówka z odchowalnią na rusztach (budynek 1) – mieszalnia pasz (kuchnia), kojce porodowe  

z karmikami. 

• Tuczarnia na rusztach (budynek 2) – mieszalnia pasz (kuchnia), boksy z karmikami dla tuczników 

• Łącznik z salą dydaktyczną i korytarzem przepędowym oraz pomieszczeniami socjalnymi dla 

uczniów i pracowników. 

• Silosy na paszę treściwą na terenie poza budynkami. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Właściwości użytkowe poszczególnych budynków przedstawiono w koncepcji budowlanej dołączonej 

do całości opracowania. 

 
3. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA. 
 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót 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 deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one 

oczekiwane parametry. 

 

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 



− szczegółowa inwentaryzacja budynków przylegających w zakresie budowlanym i  

             instalacyjnym wraz z ekspertyzą techniczną, 

− projekt rozbiórek, 

− projekt architektoniczny, 

− projekt konstrukcyjny, 

− pełny projekt technologii z kartami wyposażenia, 

− zaprojektowanie zasilania przedmiotowych budynków w energię elektryczną uwzględniające 

            wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urządzeń w obiekcie co do 

            parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania z sieci energetycznej należącej do PGNiG. 

− zaprojektowanie nowego i przebudowy istniejącego oświetlenia terenu tak aby dostosować je  

            do nowych warunków pracy przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do budynku, 

− zaprojektowanie instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą w tym: rozdzielni głównej (z 

możliwością automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych 

elementów i układów), rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, rozdzielni pomiaru energii 

elektrycznej przy każdym pomieszczeniu, które będzie udostępniane pracownikom z poza 

uczelni, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, 

miejscowego, stanowiskowe), oświetlenia elewacji budynku i terenu, zasilania instalacji 

klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania teletechniki, instalacja siłowa, instalacja 

dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania urządzeń, instalacja 

zasilania systemów włamania i napadu, instalacja zasilania systemów p.poż., instalacja 

uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej oraz innych instalacji 

niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynku, 

− zaprojektowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji 

dozorowej oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania 

budynku, 

− projekt instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci, 

− projekt budowy instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową 

− projekt instalacji p.poż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej, w tym instalacji 

hydrantów zewnętrznych, sygnalizacji p.poż., SAP, DSO i instalacji oddymiania dróg 

ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji, 

− opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), czyli według wskaźnika energii 

pierwotnej EP. Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych powinny być 

dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z w/w rozporządzenia. 

Obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał na 

Wykonawcy. 

 
3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – użytkowym. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać 

rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy 

do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w 



stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 

rozwiązania w niej przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 

kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i 

innych) oraz konstrukcyjnych dla zadania. 

 

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.  

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże 

Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym 

zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie 

wysypisko wskazane przez odpowiedzialny organ lokalny. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować 

istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 

ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlany powinien zawierać 

dokładny opis przygotowania terenu budowy. 

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 

Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 

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. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 



4.1.3. Przekazanie placu budowy. 
 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów 

tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację 

techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne 

do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 

Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w 

miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i 

forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 

wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami   

                toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń 

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

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

przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 

4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 

trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 

naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

 

 

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

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

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

 

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót. 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 

4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4.1.12. Materiały.  

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 

uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa 

badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów 

przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

technicznych w czasie postępu Robót. 

 

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi 
zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

 

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 



pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z   

               kryteriami   

               technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  

               technicznych 

- deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  aprobatą  techniczną  w przypadku  

               wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

4.4. DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, 

podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. 

zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu   

            zapewniania jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w   

            robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych   

                  i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, 

kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

 



4.5. ODBIÓR ROBÓT 

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• specyfikacje techniczne 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających   

          i ulegających zakryciu 

• recepty i ustalenia techniczne 

• Dziennik Budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z  

          ST   i PZJ 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

          załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdania techniczne 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

2. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

 

Szacowane koszty inwestycji 
 

Lp Rodzaj kosztu Cena Netto VAT Cena 
brutto 

Razem zł. 

1 Koszty budowy + 
nadzór inwestorski 

577 500 172 500 750 000 750 000 

2 Koszty wyposażenia 192 500 57 500 250 000 250 000 

3 Razem    1 000 000 

 


