
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

1 
 

 

Spis zawartości PFU 
  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA............................................................................................ 4 

1.2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA. .............................................................................................. 4 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

opis stanu istniejącego. ............................................................................................................. 4 

1.3.1. Zagospodarowanie terenu. .................................................................................... 4 

1.3.2. Kompozycja budynku. ............................................................................................ 4 

1.3.3. Podstawowe dane techniczne. ............................................................................. 5 

1.3.4. Zestawienie wielkości pomieszczeń. .................................................................. 5 

1.3.5. Elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje. ................................... 8 

1.3.6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej. ................................ 8 

1.3.7. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne. ........................................ 8 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - opis planowanej inwestycji. ............................... 9 

1.4.1. Rozbudowa budynku. ............................................................................................. 9 

1.4.2. Przebudowa budynku. ............................................................................................ 9 

1.4.3. Remont budynku. ................................................................................................... 10 

1.4.4. Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową. . 10 

1.4.5. Inne działania inwestycyjne. ............................................................................... 10 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE. .............................. 11 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ................. 14 

(wybrane pomieszczenia). ....................................................................................................... 14 

1.6.1. Pomieszczenia dydaktyczne. .............................................................................. 14 

1.6.2. Sala kameralna. ...................................................................................................... 15 

1.6.3. Sala koncertowa. .................................................................................................... 15 

1.6.4. Węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych. ............................................. 15 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. ................................................................................................................................. 17 

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ. ......................................................................................................................... 17 

2.1.1. Przedmiot zamówienia. ........................................................................................ 17 

2.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia. ..................................................................... 17 

2.1.4. Przekazanie dokumentacji projektowej. .......................................................... 19 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

2 
 

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI. . 20 

2.2.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................... 20 

2.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. .............................. 21 

2.2.2.1. Zagospodarowanie placu budowy. ............................................................... 21 

2.2.2.2. Roboty ziemne. ................................................................................................... 21 

2.2.2.3. Opinia geotechniczna. ...................................................................................... 21 

2.2.3. Wymagania dotyczące elementów konstrukcyjnych projektowanego 

szybu windowego. ................................................................................................................. 21 

2.2.4. Wymagania dotyczące pozostałych, projektowanych elementów 

konstrukcyjnych..................................................................................................................... 21 

2.2.5. Wymagania dotyczące projektowanych elementów wykończeniowych. 22 

2.2.6. Wymagania dotyczące projektowanych izolacji. ........................................... 22 

2.2.7. Wymagania dotyczące istniejących i projektowanych instalacji. ............. 23 

2.2.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania. ............................................................... 23 

2.2.7.2. Instalacja wodociągowa. .................................................................................. 23 

2.2.7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. .................................................................... 23 

2.2.7.4. Instalacja kanalizacji deszczowej. ................................................................. 23 

2.2.7.5. Instalacja hydrantowa. ...................................................................................... 23 

2.2.7.6. Instalacja elektryczna – silne prądy. ............................................................. 24 

2.2.7.7. Instalacja elektryczna – słabe prądy ............................................................. 24 

2.2.7.8. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. ..................................................... 24 

2.2.7.9. Instalacja odgromowa. ..................................................................................... 24 

2.2.8. Wymagania dotyczące wyposażenia. ............................................................... 24 

2.2.9. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. ..................................... 24 

2.2.10. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. .......................................................................................................................... 26 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. ........ 40 

3.1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE, W KTÓRYCH ZAWARTE SĄ 

WYMAGANIA, KTÓRE POWINNA SPEŁNIAĆ DOKUMENTACJA BUDOWLANA 

ORAZ REALIZOWANE ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: ................................................ 40 

3.2. INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. ....................................................................................................................... 41 

3.2.1. Właściciel działki. ................................................................................................... 41 

3.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. .................................. 41 

3.2.3. Mapa do celów projektowych. ............................................................................ 41 

3.2.4. Warunki przyłączenia do sieci (umowy). ......................................................... 41 

3.2.5. Obszar górniczy. .................................................................................................... 41 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

3 
 

3.2.6. Obszar „Natura 200”. ............................................................................................ 41 

3.2.7. Ochrona konserwatorska. ................................................................................... 42 

3.2.8. Oddziaływanie na środowisko. ........................................................................... 42 

3.2.9. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. ................ 42 

4. ZAŁĄCZNIKI. ........................................................................................................................... 43 

 

 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

4 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
a) Zaprojektowanie – tj. opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej, składającej się z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, 
przebudowa i remont istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 
zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie oraz zmiana 
sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową, celem przystosowania 
go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie”, wraz uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę 
oraz/lub dokonaniem zgłoszeń. 

b) Rozbudowa, przebudowa, remont – tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z rozbudową, przebudową i 
remontem budynku szkoły, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły 
Muzycznej. 

 
1.2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
 
Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1, zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie 
oraz zmianę sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową, celem 
przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie. 
 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
- opis stanu istniejącego. 

 
1.3.1. Zagospodarowanie terenu. 
 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1156/25 w Chrzanowie, przy 
ulicy Marcina Borelowskiego, znajdującej się w centralnym punkcie osiedla 
mieszkalnego „Północ”. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta. Wjazd na posesję 
odbywa się od strony zachodniej z ulicy Borelowskiego. Budynek zlokalizowany jest w 
centralnej części działki. Po jego południowej stronie znajdują się: utwardzony plac o 
charakterze rekreacyjnym, boiska do gry w piłkę ręczną oraz piłkę koszową, plac zabaw 
oraz tereny zielone. Od wschodu znajdują się: teren zielony oraz fragmenty utwardzone. 
Po stronie północnej zlokalizowana jest droga dojazdowa prowadząca do pomieszczeń 
technicznych, dostępnych od zewnątrz. Po stronie zachodniej znajdują się miejsca 
parkingowe obsługujące budynek szkoły i również po tej stronie znajduje się główne 
wejście do budynku. Ponadto budynek posiada inne wyjścia ewakuacyjne, 
umiejscowione w jego różnych częściach. 

 
1.3.2. Kompozycja budynku. 
 
Budynek szkoły został wybudowany w latach 1965-66. Kompozycja budynku opiera się 
na trzech segmentach o zróżnicowanej wysokości, które zostały połączone ze sobą za 
pomocą łączników. 
- Segment 1 (3 kondygnacje nadziemne) – część administracyjno – dydaktyczna, 
mieszcząca w sobie pomieszczenia biurowe, dydaktyczne, pomocnicze, gospodarcze, 
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socjalne, higieniczno – sanitarne, ciągi komunikacyjne oraz szatnie; segment ten jest 
częściowo podpiwniczony. 
- Segment 2 (4 kondygnacje nadziemne) – część dydaktyczna z salami lekcyjnymi, 
węzłami sanitarnymi, stołówką, kuchnią z zapleczem kuchennym oraz ciągami 
komunikacyjnymi; segment ten jest częściowo podpiwniczony. 
- Segment 3 (1 kondygnacja nadziemna) – sala gimnastyczna z zapleczem. 
 
Łącznik pomiędzy segmentem 1 i segmentem 2, na wszystkich trzech kondygnacjach, 
mieści w sobie hol. Łącznik pomiędzy segmentem 2 i segmentem 3 mieści w sobie, 
oprócz ciągu komunikacyjnego, szatnie oraz węzły sanitarne, obsługujące salę 
gimnastyczną; łącznik ten jest podpiwniczony. 
 

1.3.3. Podstawowe dane techniczne. 
 
- powierzchnia działki:    - 110 103 m2, 
- powierzchnia zabudowy:   - 1 468,18 m2, 
- powierzchnia użytkowa:   - 3 370,98 m2, 
  w tym:  piwnice:     -      61,39 m2, 
  niski parter:    -    840,74 m2, 
  wysoki parter:    - 1 161,51 m2, 
  piętro 1:     -    810,35 m2, 
  piętro 2:     -    496,99 m2, 
 
- kubatura:     - ok. 15 325 m3, 

 
1.3.4. Zestawienie wielkości pomieszczeń. 
 
PIWNICE. 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

-2.01 KOMUNIKACJA 4,17 

-2.02. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,18 

-2.03. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 31,31 

-2.04. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 16,27 

-2.05. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,46 

  RAZEM 61,39 
 

 
NISKI PARTER. 

 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

-1.01 KOMUNIKACJA + SCHODY 131,02 

-1.01a WIATROŁAP 8,85 

-1.02. SZATANIA 63,64 

-1.03. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,82 

-1.04. PORTIERNIA 6,27 

-1.05. SZATANIA 103,91 

-1.06. KOMUNIKACJA + SCHODY 12,34 

-1.07. SALA DYDAKTYCZNA 45,2 
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-1.08. WĘZEŁ SANITARNY 3,48 

-1.09. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5,09 

-1.10. ŁAZIENKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ 6,77 

-1.11. SKLEPIK SZKOLNY 60,7 

-1.12. SALA DYDAKTYCZNA 48,59 

-1.13. POMIESZCZENIE BIUROWE 23,82 

-1.14. JADALNIA 88,47 

-1.15. KUCHNIA 50,55 

-1.16. MAGAZYN 5,72 

-1.17. MAGAZYN 3,61 

-1.18. KOMUNIKACJA 3,41 

-1.19. KOMUNIKACJA 2,38 

-1.20. MAGAZYN 3,1 

-1.21. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,6 

-1.22. WĘZEŁ SANITARNY 1,91 

-1.23. KOMUNIKACJA 14,89 

-1.24. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,52 

-1.25. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,51 

-1.26. KOMUNIKACJA 8,61 

-1.27. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,06 

-1.28. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,27 

-1.29. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,08 

-1.30 WĘZEŁ SANITARNY 1,51 

-1.31. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37,63 

-1.32. STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA 27,41 

  RAZEM 840,74 
 

 
WYSOKI PARTER. 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

0.01 WIATROŁAP 16,62 

0.02 KOMUNIKACJA + SCHODY 34,87 

0.03 KOMUNIKACJA 70,61 

0.04 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 5,26 

0.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 5,85 

0.06 BIBLIOTEKA 23,33 

0.07 SALA DYDAKTYCZNA 42,6 

0.08 GABINET Z-CY DYREKTORA 18,1 

0.09 KLATKA SCHODOWA 8,83 

0.10 SALA DYDAKTYCZNA 43,01 

0.11 SZATNIA 3,34 

0.12 WĘZEŁ SANITARNY 5,54 

0.13 SEKRETARIAT 15,14 

0.14 SEKRETARIAT 14,77 
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0.15 GABINET DYREKTORA 29,26 

0.16 WĘZEŁ SANITARNY 2,88 

0.17 KOMUNIKACJA + SCHODY 240,59 

0.18 WĘZEŁ SANITARNY 18,84 

0.19 SALA DYDAKTYCZNA 49,33 

0.20 SALA DYDAKTYCZNA 48,7 

0.21 SALA DYDAKTYCZNA 48,47 

0.22 SALA DYDAKTYCZNA 49,73 

0.23 SALA DYDAKTYCZNA 49,62 

0.24 WĘZEŁ SANITARNY 17,89 

0.25 SZATNIA 12,52 

0.26 WĘZEŁ SANITARNY 7,6 

0.27 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,54 

0.28 WĘZEŁ SANITARNY 7,6 

0.29 SZATNIA 12,77 

0.30 ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 12,78 

0.31 SALA GIMNASTYCZNA 236,52 

  RAZEM 1161,51 
 

 
PIĘTRO 1. 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

1.01. KOMUNIKACJA + SCHODY 289,71 

1.02. WĘZEŁ SANITARNY 4,11 

1.03. WĘZEŁ SANITARNY 2,46 

1.04. PRZEDSIONEK 4,39 

1.05. GABINET HIGIENISTKI 15,52 

1.06. GABINET LOGOPERDY 8,26 

1.07. POMIESZCZENIE BIUROWE 14,77 

1.08. POKÓJ NAUCZYCIELSKI 26,16 

1.09. ZAPLECZE 11,84 

1.10. SALA DYDAKTYCZNA 71,53 

1.11. ZAPLECZE 12,47 

1.12. SALA DYDAKTYCZNA 49,24 

1.13. KOMUNIKACJA 17,31 

1.14. WĘZEŁ SANITARNY 18,84 

1.15. SALA DYDAKTYCZNA 49,33 

1.16. SALA DYDAKTYCZNA 48,7 

1.17. SALA DYDAKTYCZNA 48,47 

1.18. SALA DYDAKTYCZNA 49,73 

1.19. SALA DYDAKTYCZNA 49,62 

1.20. WĘZEŁ SANITARNY 17,89 

  RAZEM 810,35 
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PIĘTRO 2. 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

2.01. KOMUNIKACJA + SCHODY 214,41 

2.02. WĘZEŁ SANITARNY 18,84 

2.03. SALA DYDAKTYCZNA 49,33 

2.04. SALA DYDAKTYCZNA 48,7 

2.05. SALA DYDAKTYCZNA 48,47 

2.06. SALA DYDAKTYCZNA 49,73 

2.07. SALA DYDAKTYCZNA 49,62 

2.08. WĘZEŁ SANITARNY 17,89 

  RAZEM 496,99 
 

 
1.3.5. Elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje. 

 
Budynek posiada następujące elementy konstrukcyjne i wykończeniowe (na podstawie 
ekspertyzy technicznej): 
- ściany zewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej ocieplone styropianem, 
- ściany wewnętrzne konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej, 
- ściany działowe – murowane z cegły ceramicznej, 
- stropy i schody – żelbetowe, monolityczne, 
- stropodach – z prefabrykowanych płyt stropowych, 
- pokrycie dachu – dwie warstwy papy na lepiku, 
- stolarka okienna – z PCV o współczynniku U=1,1 W/m2K, 
- tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi 
(lamperie), 
- posadzki – w zależności od pomieszczenia: płytki ceramiczne, panele podłogowe, 
wykładziny PCV, parkiet drewniany, lastrico, 
- obróbki blacharskie – z blachy stalowej, płaskiej. 
 
Ponadto budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
- c.o. – z rur stalowych i grzejników żeliwnych, 
- elektryczną – podtynkową; oświetlenie z lamp świetlówkowych w oprawach rastrowych, 
- wodną – z rur stalowych, czarnych; przyłącz z rur EPDM łączonych elektroskopowo, 
- kanalizację sanitarną – z rur PCV; przyłącze z rur żeliwnych, kielichowych, 
- wentylację mechaniczną – na sali gimnastycznej; pozostała część budynku posiada 
wentylację grawitacyjną, 
- teletechniczną. 
 

1.3.6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej. 
 
Budynek posiada następujące przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej, gazowe, ciepłownicze. 
 

1.3.7. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne. 
 
Przedmiotowy budynek szkoły położony jest na obszarze, dla którego nie uchwalono 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - opis planowanej inwestycji. 

 
Inwestycja zakłada rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1, zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie 
oraz zmianę sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową, celem 
przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie. 
 

1.4.1. Rozbudowa budynku. 
Rozbudowa dotyczy budowy zewnętrznego szybu dźwigowego wraz z montażem 
dźwigu osobowego. Dźwig ten umożliwi dostęp osób niepełnosprawnych do wszystkich 
kondygnacji budynku. Przewiduje się, że element ten zlokalizowany zostanie po stronie 
północnej segmentu 2, w miejscu gdzie znajdują się ciągi komunikacyjne, w okolicy 
środkowej klatki schodowej. 

 
1.4.2. Przebudowa budynku. 
 
SEGMENT 1. 
Planuje się przebudowę fragmentu segmentu 1 budynku szkoły, która polegać będzie 
na budowie nowych ścianek działowych, które wydzielą nowe pomieszczenia, niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania budynku. W związku z tymi działaniami powstaną; 

• na poziomie niskiego parteru – pomieszczenia magazynowe, w tym magazyn 
instrumentów; 

• na poziomie wysokiego parteru – pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, 
pomieszczenie porządkowe, aneks kuchenny, portiernia; 

• na poziomie piętra 1 – węzeł sanitarny dla osoby niepełnosprawnej, 
serwerownia. 

 
Poza zakresem działań inwestycyjnych w tym segmencie pomieszczenia oznaczone na 
rysunkach inwentaryzacji symbolami:  

• piwnice: -2.01, -2.02, -2.03, -2.04, -2.05; 

• niski parter: -1.06, -1.07, -1.08, -1.09; 

• wysoki parter: 0.09, 0.10, 0.11, 0.12. 
 
SEGMENT 2. 
Planuje się przebudowę fragmentu segmentu 2 budynku szkoły, która polegać będzie 
na budowie nowych ścianek działowych, które wydzielą nowe pomieszczenia, niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania budynku. W związku z tymi działaniami powstaną; 

• na poziomie niskiego parteru – ściana zamykająca klatkę schodową wyposażona 
w drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej EIS 30, 

• na poziomie wysokiego parteru – ściany wydzielające dwie klatki schodowe 
wyposażone w drzwi dymoszczelne EIS 30, nowy układ funkcjonalny węzłów 
sanitarnych; 

• na poziomie piętra 1 – ściany wydzielające dwie klatki schodowe wyposażone w 
drzwi dymoszczelne EIS 30, nowy układ funkcjonalny węzłów sanitarnych, nowe 
sale dydaktyczne z przedsionkami, powstałe w wyniku podziału istniejących sal 
dydaktycznych; 

• na poziomie piętra 2 – ściany wydzielające dwie klatki schodowe wyposażone w 
drzwi dymoszczelne EIS 30, nowy układ funkcjonalny węzłów sanitarnych, nowe 
sale dydaktyczne z przedsionkami, powstałe w wyniku podziału istniejących sal 
dydaktycznych; 

 
Poza zakresem działań inwestycyjnych w tym segmencie pomieszczenia oznaczone na 
rysunkach inwentaryzacji symbolami:  
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• piwnice: od -2.01 do -2.05; 

• niski parter: od -1.10 do -1.32. 
 
SEGMENT 3 + ŁĄCZNIK. 
Planuje się przebudowę fragmentu segmentu 3 budynku szkoły, która polegać będzie 
na budowie nowych ścianek działowych, które wydzielą nowe pomieszczenia, niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania budynku. W związku z tymi działaniami powstaną: 

• na poziomie wysokiego parteru – 2 garderoby z węzłami sanitarnymi (w łączniku), 

• sala koncertowa z widownią na 155 miejsc, w tym dwa miejsca dla osób 
niepełnosprawnych, 

• scena o pow. 62,5 m2 z zapleczem o pow. 32,4 m2, 

• reżyserka. 
 

1.4.3. Remont budynku. 
 
Planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, adekwatnych do stanu 
technicznego poszczególnych pomieszczeń, które umożliwią właściwe ich 
funkcjonowanie i komfortowe użytkowanie. Remont dotyczyć będzie również elementów 
zewnętrznych, takich jak: elewacyjnych wypraw tynkarskich, wszystkich warstw 
stropodachów, obróbek blacharskich. 
Szczegółowy opis prac remontowych zawarto w dalszej części niniejszego opracowania.  
 

1.4.4. Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową. 
 
W celu dostosowania obiektu do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie, 
planuje się zmianę sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową. Zmiana 
ta pociągnie za sobą konieczność wykonania szeregu prac budowlanych, a w 
szczególności: 

• demontażu istniejących elementów wyposażenia, 

• rozbiórki całości/fragmentu istniejącej podłogi na gruncie, 

• zamurowania istniejących otworów okiennych, 

• wykonania konstrukcji widowni, 

• wykonania konstrukcji sceny, 

• wybudowania kulis sceny, 

• wykonania remontu stropodachu, 

• wykonania remontu instalacji c.o., elektrycznej, 

• wykonania nowych instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej 
– oświetleniowej, nagłośnienia sceny, 

• montażu ściennych i sufitowych paneli akustycznych, 

• montażu elementów wyposażenia, np.: foteli na widowni, 

• wykonaniu remontu elewacyjnych wypraw tynkarskich lub zastosowaniu nowych 
okładzin elewacyjnych. 

 
1.4.5. Inne działania inwestycyjne. 
 

W ramach planowanych działań inwestycyjnych, w celu doprowadzenia obiektu do 
zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, projektuje się: 

• wydzielenie części budynku, która będzie poddawana działaniom inwestycyjnym, 
jako odrębnej strefy pożarowej ZLIII i oddzielnie jej od pozostałej części budynku 
ścianami o odporności ogniowej REI 120 (z drzwiami EI 60) oraz stropami REI 
60; 

• wydzielenie dwóch, istniejących klatek schodowych poprzez wymurowanie ścian 
o odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie ich drzwiami EI 30. Klatki schodowe 
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będą napowietrzane poprzez drzwi zewnętrzne oraz oddymiane za pomocą klap 
oddymiających zamontowanych w stropodachu; 

• wyodrębnienie z budynku sali koncertowej, jako odrębnej strefy pożarowej ZL I; 
strefa ta będzie oddzielona od pozostałej części budynku ścianami o odporności 
ogniowej REI 120 oraz drzwiami EI 60. 

 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeanalizować istniejący 
budynek pod kątem konieczności zapewnienia drogi pożarowej oraz hydrantów do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, należy opracować „Ekspertyzę techniczną 
bezpieczeństwa pożarowego” z rozwiązaniami zamiennymi i uzgodnić ją z właściwym 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

 
 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE. 
 
Planowana inwestycja pozwoli dostosować obiekt wymagań Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Chrzanowie. Po jej przeprowadzeniu powstanie budynek o optymalnym 
układzie funkcjonalnym, komfortowy w użytkowaniu z nowoczesną salą koncertową. 
 
Na kondygnacji niskiego parteru przewiduje się zaprojektowanie następujących 
pomieszczeń: komunikacji, magazynu instrumentów, 3 dodatkowych magazynów, 
szatni, klatki schodowej i wiatrołapu. 
 

 
ZESTAWIENIE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ – NISKI PARTER 

 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

-1.01 KOMUNIKACJA 34,79 

-1.02. MAGAZYN INSTRUMENTÓW 43,64 

-1.03. MAGAZYN 19,47 

-1.04. MAGAZYN 4,82 

-1.05. MAGAZYN 4,78 

-1.06. SZATNIA 103,55 

-1.07. KLATKA SCHODOWA 55,87 

-1.08. WIATROŁAP 9,17 

 RAZEM 276,09 
 
 
Na kondygnacji wysokiego parteru przewiduje się zaprojektowanie następujących 
pomieszczeń: wiatrołapu, ciągów komunikacyjnych, dwóch wydzielonych klatek 
schodowych, portierni, węzłów sanitarnych dla personelu (w tym toalety dla osoby 
niepełnosprawnej), pomieszczenia porządkowego, archiwum podręcznego, magazynu, 
trzech pokoi biurowych, przedsionka sekretariatu, sekretariatu, gabinetu dyrektora, 
aneksu kuchennego, dwóch wydzielonych klatek schodowych, dwóch węzłów 
sanitarnych dla uczniów, pięciu sal dydaktycznych, dwóch garderób z węzłami 
sanitarnymi, sali koncertowej i magazynu. 
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ZESTAWIENIE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ – WYSOKI PARTER 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

0.01 WIATROŁAP 16,62 

0.02 KOMUNIKACJA + SCHODY 34,87 

0.03 KOMUNIKACJA 155,4 

0.04 PORTIERNIA 6,94 

0.05 TOALETA PERSONELU - damska + NP. 5,26 

0.06 PZREDSIONEK TOALETY  2,93 

0.07 TOALETA PERSONELU - męska 2,61 

0.08 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 5,14 

0.09 ARCHIWUM PODRĘCZNE 17,9 

0.10 MAGAZYN 3,26 

0.11 POKÓJ BIUROWY 18,94 

0.12 POKÓJ BIUROWY - KADRY 11,74 

0.13 POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ 18,1 

0.14 PRZEDSIONEK 11,82 

0.15 SEKRETARIAT 14,77 

0.16 GABINET DYREKTORA 29,26 

0.17 ANEKS KUCHENNY 6,67 

0.18 KLATKA SCHODOWA 23,32 

0.19 PRZEDSIONEK TOALETY 5,95 

0.20 TOALETA MĘSKA 13,06 

0.21 SALA DYDAKTYCZNA 24,32 

0.22 SALA RYTMIKI 74,17 

0.23 SALA DYDAKTYCZNA 48,47 

0.24 SALA DYDAKTYCZNA 49,73 

0.25 SALA DYDAKTYCZNA 49,62 

0.26 PRZEDSIONEK TOALETY 4,7 

0.27 TOALETA DAMSKA 13,31 

0.28 KOMUNIKACJA 76,23 

0.29 KLATKA SCHODOWA 28,94 

0.30 KOMUNIKACJA 25,96 

0.31 GARDEROBA 1 20,75 

0.32 PRZEDSIONEK TOALETY 1,89 

0.33 TOALETA 1,89 

0.34 GARDEROBA 2 22,18 

0.35 PRZEDSIONEK TOALETY 1,89 

0.36 TOALETA 1,89 

0.37 MAGAZYN SALI KONCERTOWEJ 12,78 

0.38 SALA KONCERTOWA (widownia + scena) 201,42 

0.39 ZAPLECZE SCENY 32,4 

  RAZEM 1097,1 
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Na kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się zaprojektowanie następujących 
pomieszczeń: ciągów komunikacyjnych, toalety dla os. niepełnosprawnej, przedsionka, 
pokoju socjalnego, szatni dla nauczycieli, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, sali 
kameralnej z zapleczem, sali rytmiki z zapleczem, serwerowni, dwóch wydzielonych 
klatek schodowych, dwóch węzłów sanitarnych dla uczniów, 10-ciu sal dydaktycznych z 
pięcioma przedsionkami 
 

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ – PIĘTRO I 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

1.01. KOMUNIKACJA  149,03 

1.02. TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ 4,11 

1.03. PRZEDSIONEK 4,39 

1.04. POKÓJ SOCJALNY 15,52 

1.05. SZATNIA NAUCZYCIELI 8,26 

1.06. BIBLIOTEKA 14,77 

1.07. POKÓJ NAUCZYCIELSKI 26,16 

1.08. ZAPLECZE SALI KAMERALNEJ 11,84 

1.09. SALA KAMERALNA 71,53 

1.10. ZAPLECZE  12,47 

1.11. SALA DYDAKTYCZNA 49,24 

1.12. KOMUNIKACJA 17,31 

1.13. SERWEROWNIA 9,14 

1.14. KLATKA SCHODOWA 23,32 

1.15. PRZEDSIONEK TOALETY 5,95 

1.16. TOALETA MĘSKA 13,06 

1.17. PRZEDSIONEK 5,92 

1.18. SALA DYDAKTYCZNA 17,89 

1.19. SALA DYDAKTYCZNA 24,32 

1.20. PRZEDSIONEK 5,84 

1.21. SALA DYDAKTYCZNA 17,66 

1.22. SALA DYDAKTYCZNA 24 

1.23. PRZEDSIONEK 5,81 

1.24. SALA DYDAKTYCZNA 17,57 

1.25. SALA DYDAKTYCZNA 23,89 

1.26. PRZEDSIONEK 5,97 

1.27. SALA DYDAKTYCZNA 18,04 

1.28. SALA DYDAKTYCZNA 24,52 

1.29. PRZEDSIONEK 5,95 

1.30. SALA DYDAKTYCZNA 17,99 

1.31. SALA DYDAKTYCZNA 24,46 

1.32. PRZEDSIONEK TOALETY 4,7 

1.33. TOALETA DAMSKA 13,31 

1.34. KOMUNIKACJA 76,23 

1.35. KLATKA SCHODOWA 28,94 

1.36. REŻYSERKA 5,43 

  RAZEM 804,54 
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Na kondygnacji drugiego piętra przewiduje się zaprojektowanie następujących 
pomieszczeń: dwóch wydzielonych klatek schodowych, dwóch węzłów sanitarnych dla 
uczniów, 10-ciu sal dydaktycznych z pięcioma przedsionkami. 

 
ZESTAWIENIE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ – PIĘTRO 2 

 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. 

UŻYTK.     m2 

2.01. KLATKA SCHODOWA 23,32 

2.02. KOMUNIKACJA 31,22 

2.03. PRZEDSIONEK TOALETY 5,95 

2.04. TOALETA MĘSKA 13,06 

2.05. PRZEDSIONEK 5,92 

2.06. SALA DYDAKTYCZNA 17,89 

2.07. SALA DYDAKTYCZNA 24,32 

2.08. PRZEDSIONEK 5,84 

2.09. SALA DYDAKTYCZNA 17,66 

2.10. SALA DYDAKTYCZNA 24 

2.11. PRZEDSIONEK 5,81 

2.12. SALA DYDAKTYCZNA 17,57 

2.13. SALA DYDAKTYCZNA 23,89 

2.14. PRZEDSIONEK 5,97 

2.15. SALA DYDAKTYCZNA 18,04 

2.16. SALA DYDAKTYCZNA 24,52 

2.17. PRZEDSIONEK 5,95 

2.18. SALA DYDAKTYCZNA 17,99 

2.19. SALA DYDAKTYCZNA 24,46 

2.20. PRZEDSIONEK TOALETY 4,7 

2.21. TOALETA DAMSKA 13,31 

2.22. KOMUNIKACJA 76,23 

2.23. KLATKA SCHODOWA 28,94 

  RAZEM 436,56 
 
 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  
(wybrane pomieszczenia). 

 
1.6.1. Pomieszczenia dydaktyczne. 

 

• Należy zaprojektować następujące rodzaje pomieszczeń dydaktycznych: 
- do nauki w grupach wieloosobowych – min. 3 sztuki, 
- do nauki indywidualnej – ok. 20 sztuk, 
- salę rytmiki – 1 sztuka. 

• Przegrody (ściany, stropy, stolarka drzwiowa) wydzielające pomieszczenia 
dydaktyczne powinny charakteryzować się wysoką izolacyjnością akustyczną. 
Dźwięki z poszczególnych pomieszczeń nie powinny się przenikać. W związku z 
powyższym należy zastosować odpowiednie rozwiązania materiałowe, aby uzyskać 
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komfortowe warunki prowadzenia zajęć. Szczegóły przyjętych rozwiązań ustalić z 
Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

• Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych należy ustalić z Zamawiającym na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. 

 
1.6.2. Sala kameralna. 
 

• Należy zaprojektować salę koncertową - kameralną przeznaczoną dla ok. 48 osób. 

• Przegrody (ściany, stropy, stolarka drzwiowa) wydzielające pomieszczenie powinny 
charakteryzować się wysoką izolacyjnością akustyczną. Należy zastosować 
odpowiednie rozwiązania materiałowe, aby uzyskać komfortowe warunki 
prowadzenia zajęć. 
Zakłada się, że czas pogłosu dla tej sali będzie się kształtował na poziomie 1,3 –1,7s 
(dla sali bez publiczności) 

• W sali należy przewidzieć scenę wyniesioną nad poziom podłogi o ok. 60 cm. 

• Salę należy wyposażyć w krzesła (siedziska) ruchome, umożliwiające zmianę 
aranżacji pomieszczenia oraz ich sztaplowanie. 

 
1.6.3. Sala koncertowa. 
 

• Należy zaprojektować salę koncertową z widownią na około 155 miejsc; widownia 
powinna być ukształtowana „schodkowo”. 

• W sali koncertowej należy przewidzieć scenę o powierzchni min. 60 m2; scena 
powinna być wyniesiona w stosunku do poziomu podłogi na wysokość ok. 60 cm. 

• Za sceną należy przewidzieć pomieszczenie pomocnicze obsługujące scenę. 

• W górnej części widowni należy zaprojektować reżyserkę. 

• Salę należy ukształtować w sposób zapewniający właściwą akustykę dla koncertów 
muzycznych. Zastosowane materiały wykończeniowe również powinny posiadać 
odpowiednie parametry akustyczne oraz charakteryzować się wysokimi walorami 
estetycznymi i użytkowymi. 
Zakłada się, że czas pogłosu dla tej sali będzie się kształtował na poziomie 1,3 –1,7s 
(dla sali bez publiczności). 

• W sali należy zaprojektować system oświetlenia scenicznego oraz system 
nagłośnienia scenicznego. 

• W sali należy zaprojektować instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wywiewnej oraz klimatyzację. 

• Ze względu na przepisy ppoż. oraz warunki ewakuacji, w sali należy przewidzieć 
dodatkowe wyjście ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. 

 
1.6.4. Węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych. 
 

• Umywalkę do mycia rąk dla osób niepełnosprawnych należy montować na wysokości 
od 80cm do 90cm (licząc górną krawędź urządzenia), tak by zapewnić minimum 67cm 
wolnej przestrzeni pod umywalką. 

• Odpływ oraz syfon należy tak montować aby nie przeszkadzał stopom ani kolanom 
osoby myjącej się. 

• Miskę ustępowe dla osób niepełnosprawnych należy montować na wysokości od 
50cm do 54cm (licząc górną krawędź urządzenia z deska sedesową). 

• Długość miski ustępowej dla osób poruszających się na wózkach winna wynosić 70- 
75cm. 

• Oś miski ustępowej ustawionej bokiem do ściany powinna znajdować się od niej w 
odległości około 40- 45cm. Mechanizmy spłukujące winny być dostępne z pozycji 
siedzącej, należy je montować na wysokości od 80 do 85cm. 
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• Podajnik ręczników winien być montowany na wysokości 140cm licząc od górnej jego 
krawędzi. 

• Uchwyty przy urządzeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych montować na 
wysokości od 75cm do 85cm (licząc górną krawędź urządzenia). 

• Uchwyty przy umywalkach montować po obu jej stronach w odległości 30- 45cm 
licząc od osi umywalki, długość uchwytów winna być co najmniej równa długości 
umywalki. 

• Przy umywalkach zaleca się stosowanie baterii z mieszaczem, przyciskiem lub 
czujnikiem oraz z wyciąganą wylewką. 

• Lustro z mechanizmem regulującym kąt nachylenia winno być montowane powyżej 
płaszczyzny umywalki na wysokości 100cm licząc od poziomu posadzki. 

 
UWAGA! Wyposażenie wszystkich projektowanych pomieszczeń należy ustalić z 

Zamawiającym na etapie wykonywania prac projektowych. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ. 

 
2.1.1. Przedmiot zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) Opracowanie dokumentacji projektowej rozumianej jako zbiór dokumentów, na 

podstawie której realizowana będzie Inwestycja, która obejmuje w szczególności: 

• Projekt budowlany, 

• Projekty wykonawcze, 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), 

• Inne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i inne dokumenty 
niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

• Przedmiary robót, 

• Kosztorys inwestorski, 

• Materiał wytworzony przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego na 
roboty budowlane, 

• Inne wymagane przepisami prawa dokumenty; 
b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (i/lub rozbiórkę) oraz/lub dokonanie 

skutecznych zgłoszeń budowy/rozbiórki/robót budowlanych; 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia. 
 

a) Przeprowadzenie wizji w terenie w celu oględzin stanu istniejącego oraz wykonanie 
inwentaryzacji istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej. 

b) Opracowanie koncepcji przedstawiającej proponowany układ funkcjonalno – 
użytkowy pomieszczeń szkoły muzycznej. 

c) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) o ile 
będzie konieczna. 

d) Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych i wykonanie 
niezbędnych badań. 

e) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, w tym geologiczno – inżynierskiej jeśli 
będzie wymagana. 

f) Wykonanie ekspertyzy technicznej m.in. w zakresie elementów konstrukcyjnych, 
planowanej zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej (zakres zależny od 
rodzaju robót budowlanych, przewidzianych do wykonania). 

g) Uzyskanie opinii wg potrzeb, do opracowanej dokumentacji operatorów mediów i 
gestorów sieci znajdujących się na terenie inwestycji, w tym warunków przyłączenia 
w przypadku weryfikacji wymaganej mocy mediów energetycznych. 

h) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
i) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych 

dokumentów, map, badań, pomiarów, opracowań, opinii, uzgodnień, zezwoleń i 
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, umożliwiających 
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realizację inwestycji; projekt winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 
Projekt budowlany winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie 
do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez projektanta; 

• projekt architektoniczno – budowlany; 

• projekt techniczny. 
j) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust.2 

pkt 1 ustawy Prawo Budowlane. 
k) W przypadku braku możliwości spełnienia obowiązujących warunków technicznych 

określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
należy skazać zakres oraz przepis, którego dotyczy odstępstwo i uzyskać takie 
odstępstwo. 

l) Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub dokonanie skutecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania jednej lub kilku odrębnych decyzji lub 
zgłoszeń, które umożliwią realizację inwestycji, w tym wyłączenie z tej konieczności 
zakresu robót nie wymagających uzyskania tych zgód administracyjnych. 

m) Opracowanie analizy akustycznej projektowanej sali koncertowej. 
n) Opracowanie kompletnej, wymaganej przepisami dokumentacji projektowej, 

wykonawczej, wykonanej na podstawie projektu budowlanego, obejmującej w 
szczególności: 

• projekty wykonawcze wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 20 grudnia 
2021 r.  (Dz.U. poz.2454); 

• kosztorys inwestorski, przedmiar robót – w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 
2458) 

• sporządzenie wykazu materiałów dla których wykonawca robót budowlanych 
zobowiązany będzie przedstawić próbki materiałowe wraz ze wskazaniem 
wielkości i formy próbek i ich przedstawienia, z dookreśleniem czy mają być 
przedstawione z opcją. 
 

2.1.3. Wymagania dodatkowe. 
 

• Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 
uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 
stosunku do danego rodzaju prac objętych zakresem przedmiotu umowy.  

• Wszelkie zastosowane rozwiązania projektowe i wykonawcze powinny być 
najwyższej jakości, o jak najdłuższym cyklu życia produktu i odpowiadać 
wymaganiom obiektu użyteczności publicznej jakim jest szkoła. Ze względu na 
specyfikę szkoły o profilu muzycznym, należy przewidzieć rozwiązania materiałowe i 
instalacyjne pozwalające na uzyskanie właściwej akustyki pomieszczeń, w 
szczególności sali koncertowej, sali kameralnej oraz sal dydaktycznych. 
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2.1.4. Przekazanie dokumentacji projektowej. 
 
W formie graficznej i opisowej należy przekazać: 
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego – 1 egz. wersji papierowej i elektronicznej; 
b) Koncepcja – 1 egz. wersji papierowej i elektronicznej; 
c) projekt budowlany – do uzgodnień przed złożeniem wniosku o decyzję PnB– 3 egz. 

wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf).  
 
Po uzyskaniu Decyzji i Zgłoszeń: 

− projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany, opinie, uzgodnienia – 1 egz. wersji papierowej opieczętowany przez 
właściwy organ architektoniczno – budowlany + 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja 
edytowalna, wersja .pdf (wydruk wersji edytowalnej do .pdf), 

− projekt techniczny (wielobranżowy) – 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf) 

− projekty załączane do Zgłoszeń robót budowlanych - 2 egz. wersji papierowej 
opieczętowany przez właściwy organ architektoniczno – budowlany + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf i skan uzgodnionego projektu), 
 

d) projekty wykonawcze – do uzgodnień – 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf). Po akceptacji przez Zamawiającego 
- po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf (wydruk plików edytowalnych do .pdf)  

e) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – (po) 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf,) 

− mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych - 2 egz. w wersji papierowej 
(z klauzulą) + 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf i skan 
mapy z klauzulami) 

f) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności  - 
oryginał + 1 egz. w wersji elektronicznej (skan) 

g) przedmiary robót – po 2 egz. w wersji papierowej: oddzielnie dla każdej branży + 1 
egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf (wydruk plików 
edytowalnych do .pdf) 

h) kosztorys inwestorski – po 2 egz. w wersji papierowej: oddzielnie dla każdej branży + 
1 egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf (wydruk plików 
edytowalnych do .pdf)  

i) STWiORB – 2 egz.  (2 kpl.)  w wersji papierowej, oddzielnie dla każdej branży + 2 
egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf(wydruk plików 
edytowalnych do .pdf)  

j) informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu tzw. „BIOZ” – po 2 egz.  dla każdej branży + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (wersja edytowalna, wersja .pdf (wydruk plików edytowalnych do .pdf)  

k) wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania decyzji PnB, zgłoszeń robót 
budowlanych - po 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja 
edytowalna, wersja .pdf (wydruk plików edytowalnych do .pdf)  

l) potwierdzenia złożenia wniosków o decyzje PnB i o inne decyzje niezbędne do 
realizacji Inwestycji -  1 egz. wersja papierowa (kopia z prezentatą) + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (skan z prezentatą – Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu 
mailem) 

m) Wszelkie warunki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne wraz  
z załącznikami (materiałami i opracowaniami stanowiącymi załączniki do wydanych 
decyzji  
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i innych dokumentów, noszące ślady zatwierdzeń przez właściwy odpowiednio do 
sprawy organ) – oryginały + kopia (skan - Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu 
mailem) 

n) inne dokumenty, noszące ślady zatwierdzeń przez właściwy odpowiednio do sprawy 
organ – oryginały + kopia (skan) 

 
Powyższe ilości egzemplarzy nie zawierają dokumentacji niezbędnej do przekazania 
właściwym podmiotom w celu uzyskania warunków i/lub opinii. W niewymienionych 
przypadkach ilość przekazywanych egzemplarzy i ich forma – do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
 
Całość dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu w wersji papierowej musi być 
przekazana również w wersji cyfrowej - w formacie *.pdf i wersji edytowalnej (*.doc, *.docx 
(dokumenty wytworzone przez Wykonawcę), *.dwg, *.dxf (rysunki), *xls (zestawienia, 
obliczenia-wraz z formułami, analizy), *.jpg (zdjęcia)). 
Dokumenty wytworzone przez Wykonawcę należy przekazać w formacie PDF (w wersji 
ostatecznej z podpisami i pieczątkami) oraz w wersji edytowalnej. Dokumenty uzyskane 
przez Wykonawcę winny zostać zeskanowane do formatu PDF. Mapy i rysunki papierowe 
powinny zostać zeskanowane do formatu PDF z zachowaniem oryginalnego formatu. 
Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości 
opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji. 
Każdy egzemplarz opracowania ma zawierać spis wszystkich tomów z zaznaczeniem 
właściwego wraz ze spisem i numeracją wszystkich elementów zawartych w danym 
tomie, wszystkie strony projektu budowlanego muszą być ponumerowane, wszystkie 
tomy spięte w segregatory do formatu A4, segregatory muszą być opisane.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji 
oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
 
 

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI 
INWESTYCJI. 

 
2.2.1. Wymagania ogólne. 
 
a) Inwestycja powinna być realizowana: 

• na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na podstawie 
dokonanych, skutecznych zgłoszeń, 

• na podstawie zatwierdzonej przez organy administracyjne oraz Zamawiającego 
dokumentacji projektowej,  

• zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

• z zachowaniem zasad BHP. 
b) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działania w zakresie: 

• organizacji robót, 

• zabezpieczeni osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków BHP, 

• zabezpieczenia terenu robót, 

• zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót, od 
następstw ich prowadzenia. 

c) Wszystkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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2.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 
 
2.2.2.1. Zagospodarowanie placu budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed 
osobami postronnymi przez cały czas realizacji inwestycji, aż do zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót. Należy wykonać odpowiednie ogrodzenia terenu oraz 
oznakowania. 
 
2.2.2.2. Roboty ziemne. 
 
W miejscach gdzie występuje humus, przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy 
usunąć go w całości i zgromadzić na terenie inwestycji. Miejsce składowania uzgodnić z 
Zamawiającym. 
 
2.2.2.3. Opinia geotechniczna. 
 
Na potrzeby niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego została opracowana 
„Opinia geotechniczna” (załącznik pkt 7). Jeżeli podczas realizacji robót budowlanych 
Wykonawca natrafi na warunki gruntowe, które nie były możliwe do przewidzenia na 
etapie opracowywania PF-U, winien on przeprowadzić dodatkowe, niezbędne badania 
gruntu (na własny koszt). 
 
2.2.3. Wymagania dotyczące elementów konstrukcyjnych projektowanego szybu 

windowego. 
 
Zakłada się wykonanie następujących elementów konstrukcyjnych: 

• Fundamenty – płyta żelbetowa, monolityczna – zgodnie z projektem konstrukcji 
oraz wynikami badań geologicznych; 

• Ściany fundamentowe – żelbetowe, monolityczne – zgodnie z projektem 
konstrukcji; 

• Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne - żelbetowe, monolityczne – zgodnie z 
projektem konstrukcji; 

• Stropodach – płyta żelbetowa, monolityczna + warstwy izolacyjne – zgodnie z 
projektem konstrukcji, 
 

2.2.4. Wymagania dotyczące pozostałych, projektowanych elementów 
konstrukcyjnych. 
 

• Ścianki działowe – grubości ok. 12 cm, murowane z pustaków ceramicznych lub 
bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej; w celu 
zapewnienia wysokich parametrów akustycznych ścianek działowych, projektuje 
się dodatkowe ich wygłuszenie poprzez wykonanie obustronnych okładzin z płyt 
gipsowo – kartonowych gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym, z wypełnieniem 
przestrzeni wełną mineralną grubości 5 cm; 

• Konstrukcja widowni – fundamenty, belki, ścianki - żelbetowe, monolityczne, 
zgodnie z projektem konstrukcyjnym; 

• Zamurowania okien w sali koncertowej – z pustaków ceramicznych lub 
bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej; 

• Stropodachy – stropodachy pełne o tradycyjnym układzie warstw, układane na 
istniejących elementach konstrukcyjnych; izolacja termiczna – kliny styropianowe 
w spadku gr. min. 25 cm laminowane papą; izolacja przeciwwilgociowa – papa 
termozgrzewalna układana w dwóch warstwach. 
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2.2.5. Wymagania dotyczące projektowanych elementów wykończeniowych. 
 

• Tynki wewnętrzne – gr. 1,5 cm, cementowo – wapienne oraz z płyt gipsowo 
kartonowych gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; okładziny z płyt g-k należy 
stosować na istniejących ścianach pomieszczeń dydaktycznych, w celu 
poprawienia ich właściwości akustycznych; przestrzeń między profilami rusztu 
należy wypełnić wełną mineralną grubości 5 cm; 

• Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowe, silikonowe. 

• Okładziny ścienne, wewnętrzne: 
- w pomieszczeniach „mokrych” – płytki gresowe do wysokości min.: 2,20 m; 
- ciągi komunikacyjne, pomieszczenia biurowe – okładziny z płyt żywiczno – 
akrylowych; 

• Okładziny ścienne, akustyczne - w pomieszczeniach dydaktycznych, sali 
kameralnej, sali koncertowej – okładziny akustyczne (rodzaj okładzin do ustalenia 
na etapie realizacji prac projektowych po przeprowadzeniu analiz i symulacji 
akustycznych); 

• Okładziny ścienne, zewnętrzne – okładziny sali koncertowej – należy założyć 
wykorzystanie wysokiej jakości okładzin (paneli) zewnętrznych w celu 
podniesienia walorów estetycznych i użytkowych obiektu; 

• Okładziny sufitowe – w wybranych pomieszczeniach przewiduje się 
zastosowanie okładzin sufitowych w postaci sufitów podwieszanych.  

• Okładziny sufitowe, akustyczne - w pomieszczeniach dydaktycznych, sali 
kameralnej i sali koncertowej okładziny te winny posiadać wymagane parametry 
akustyczne (rodzaj okładzin do ustalenia na etapie realizacji prac projektowych 
po przeprowadzeniu analiz i symulacji akustycznych); 

•  

• Wykończenie tynków wewnętrznych – w zależności od pomieszczenia: farba 
akrylowo – kompozytowa, farba lateksowa z efektem matowego wykończenia,  

• Stolarka drzwiowa – w zależności od pomieszczenia: 
- sale dydaktyczne – stolarka drewniana,  o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej, okleinowana; 
- pomieszczenia biurowe – stolarka drewniana, wewnątrzlokalowa, okleinowana; 
- do  klatek schodowych – ślusarka aluminiowa o wymaganej przepisami 
odporności ogniowej; 
- do węzłów sanitarnych – stolarka drewniana, okleinowana, z nawiewem dolnym; 

• Posadzki – w zależności od pomieszczenia: płytki gresowe, wykładziny PCV, 
wykładziny dywanowe, panele drewniane, parkiet drewniany; 

• Pokrycie stropodachów – papa termozgrzewalna (2x); 

• Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – blacha stalowa, powlekana; 

• Wydzielenia kabin WC – płyty HPL; 

• Przybory sanitarne, armatura – zgodnie z projektem architektury (do ustalenia 
z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji). 

 
2.2.6. Wymagania dotyczące projektowanych izolacji. 
 

• Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian gr. min. 15 cm; izolacja 
mocowana mechanicznie do elewacji i klejona. Elewację tynkowaną należy 
wykonać w oparciu o systemowe, certyfikowane rozwiązanie metody lekkiej 
mokrej.    

• Izolacja termiczna stropodachu – kliny styropianowe w spadku laminowane 
papą, gr. min. 25 cm; 

• Izolacja przeciwwodna fundamentów – masa bitumiczna dwukomponentowa; 

• Paroizolacja stropów i stropodachu – folia paroizolacyjna; 
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• Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu – papa podkładowa termozgrzewalna 
na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS; papa 
wierzchniego krycia termozgrzewalna na osnowie z elastycznej włókniny 
poliestrowej modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm. 
 

2.2.7. Wymagania dotyczące istniejących i projektowanych instalacji. 
 
2.2.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Źródłem ciepła jest ciepłociąg doprowadzony do pomieszczenia wymiennikowni. W 
ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany źródła ciepła. Ogrzewanie budynku odbywać 
się będzie przy pomocy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Przewiduje się jej 
fragmentaryczną przebudowę jedynie w miejscach, gdzie będzie to wynikało ze zmiany 
lokalizacji układu ścianek działowych. Zakres i sposób przebudowy należy ustalić na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 
 
2.2.7.2. Instalacja wodociągowa. 
 
Budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. W ramach 
inwestycji nie przewiduje się zmiany sposobu zasilania. Zasilanie w wodę 
poszczególnych przyborów sanitarnych odbywać się będzie na bazie istniejącej instalacji 
wodociągowej. Przewiduje się jej fragmentaryczną przebudowę jedynie w miejscach, 
gdzie będzie to wynikało ze zmiany lokalizacji układu ścianek działowych oraz w 
miejscach lokalizacji nowych pomieszczeń wyposażonych w przybory wymagające 
zasilenia w wodę. Zakres i sposób przebudowy należy ustalić na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej. 
Ciepła woda użytkowa zapewniana jest z istniejącego ciepłociągu. 

 
2.2.7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Budynek podłączony jest do kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejącego przyłącza 
kanalizacyjnego. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany sposobu odprowadzania 
ścieków sanitarnych. Odprowadzanie ścieków z  poszczególnych przyborów sanitarnych 
odbywać się będzie na bazie istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Przewiduje się jej 
fragmentaryczną przebudowę jedynie w miejscach, gdzie będzie to wynikało ze zmiany 
lokalizacji układu ścianek działowych oraz w miejscach lokalizacji nowych pomieszczeń 
wyposażonych w przybory wymagające odprowadzenia ścieków. Zakres i sposób 
przebudowy należy ustalić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

 
2.2.7.4. Instalacja kanalizacji deszczowej. 
 
Budynek podłączony jest do kanalizacji deszczowej za pomocą istniejących przyłączy. W 
ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych. 
Zakłada się wymianę na nowe wszystkich elementów kanalizacji deszczowej (rynny, rury 
spustowe). 

 
2.2.7.5. Instalacja hydrantowa. 
 
Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową. W ramach inwestycji nie przewiduje 
się robót związanych z tą instalacją, poza zmianą lokalizacji hydrantu znajdującego się w 
projektowanej sali widowiskowej. 
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2.2.7.6. Instalacja elektryczna – silne prądy. 
 
Budynek jest zasilany w energię elektryczną z istniejącego złącza kablowego. Planowana 
inwestycja powoduje konieczność wykonania nowej instalacji elektrycznej dla całego 
obiektu. Przed przystąpieniem do prac związanych z branżą elektryczną (projekt, 
wykonawstwo), należy zapoznać się z istniejącymi elementami instalacji elektrycznej. 
 
Instalację oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową z porozumieniu z Projektantem oraz Zamawiającym. Przewiduje się 
zastosowanie technologii LED. 
 
Przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o 
wymaganym przepisami czasie pracy i natężeniu. Winno ono zapewniać bezpieczne 
opuszczenie miejsc pracy i nauki. Oprawy ewakuacyjne należy rozmieścić równomiernie 
w całym budynku. Instalacja to obejmuje również znaki kierunkowe oraz oznakowanie 
wyjść. 
 
Zakłada się, że główne ciągi przewodów będą układane w korytkach, w przestrzeni 
sufitów podwieszanych. 

 
2.2.7.7. Instalacja elektryczna – słabe prądy 
 
W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji słaboprądowych: 
okablowania strukturalnego, system nadzoru wizyjnego CCTV, system TV SAT, system 
nagłośnienia sali koncertowej. 
 
2.2.7.8. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. 
 
Nowy system wentylacji mechanicznej (nawiewno – wywiewnej) i klimatyzacji będzie 
obsługiwał salę koncertową (zgodnie z projektem branżowym).  
Pozostałe pomieszczenia będą wentylowane tak jak dotychczas, tj. za pomocą kanałów 
wentylacji grawitacyjnej. 

 
2.2.7.9. Instalacja odgromowa. 
 
W budynku wykonać należy instalację odgromową w sposób tradycyjny. Wykonać należy 
zwody poziome na dachu drutem Ø 8 mm i w wyznaczonych miejscach zwody pionowe 
łącząc je z otokiem poprzez złącze kontrolne. 

 
2.2.8. Wymagania dotyczące wyposażenia. 
 
Szczegóły dotyczące wyposażenia poszczególnych pomieszczeń należy ustalić z 
Zamawiającym na etapie prowadzenia prac projektowych i potwierdzić na etapie 
realizacji robót. 
 
2.2.9. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 
W ramach planowanych działań inwestycyjnych, w celu doprowadzenia obiektu do 
zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, projektuje się: 

• wydzielenie części budynku, która będzie poddawana działaniom inwestycyjnym, 
jako odrębnej strefy pożarowej ZLIII i oddzielnie jej od pozostałej części budynku 
ścianami o odporności ogniowej REI 120 (z drzwiami EI 60) oraz stropami REI 
60; 
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• wydzielenie dwóch, istniejących klatek schodowych poprzez wymurowanie ścian 
o odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie ich drzwiami EI 30. Klatki schodowe 
będą napowietrzane poprzez drzwi zewnętrzne oraz oddymiane za pomocą klap 
oddymiających zamontowanych w stropodachu; 

• wyodrębnienie z budynku sali koncertowej, jako odrębnej strefy pożarowej ZL I; 
strefa ta będzie oddzielona od pozostałej części budynku ścianami o odporności 
ogniowej REI 120 oraz drzwiami EI 60. 

 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeanalizować istniejący 
budynek pod kątem konieczności zapewnienia drogi pożarowej oraz hydrantów do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, należy opracować „Ekspertyzę techniczną 
bezpieczeństwa pożarowego” z rozwiązaniami zamiennymi i uzgodnić ją z właściwym 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 
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2.2.10. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

OST – B- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa i adres inwestycji 
Tytuł: „Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 
zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 Chrzanowie oraz zmianę sposobu 
użytkowania sali gimnastycznej na salę koncertową, celem przystosowania go do potrzeb 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie” 
 
1.2. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – remontowych i adaptacyjnych . 
 
1.3. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano - remontowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1. Obiekty budowlane 
Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany 
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – 
użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych 
im funkcji. 
 
1.4.2. Budowa 
Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
 
1.4.3. Roboty budowlane 
Jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
 
1.4.4. Remont 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.5. Dokumentacja budowy 
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.6. Drogi bez bliższego określenia 
To drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące się na 
placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
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1.4.7. Plac budowy 
Teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
1.4.8. Właściwy organ 
To organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 
 
1.4.9. Inwestor 
To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
 
1.4.10. Mapa 
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
 
1.4.11. Plan realizacyjny 
To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno – 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane 
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki 
uspołecznionej. 
 
1.4.12. Nadzór techniczny 
To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, Inspektorzy Nadzoru); 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 
gospodarczej. 
 
1.4.13. Sprzęt zmechanizowany 
To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
1.4.14. Sprzęt pomocniczy 
To elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia 
pomocnicze. 
 
1.4.15 Wykonawca, zamawiający 
Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 
lub remontów; 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji 
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
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1.4.16. Dziennik budowy 
Wydany przez urząd wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
 
1.4.17. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.18. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
 
1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.20. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.21. Rysunki 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.22. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych – umowie przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i obliczenia, stanowiące dokument 
przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 
dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w 
taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością C¸þäC____ªpowstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
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środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
 
(3) Ochrona powietrza 
 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone 
metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem Rewitalizacja i adaptacja zabudowań 
dawnego folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na działalność DOK materiałów pylących, 
takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za 
zgodą organów administracji terenowej. 
 
(4) Ochrona przed hałasem 
 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 
bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy jego podwykonawców. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden 
z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 
- certyfikat, 
- aprobata techniczna, 
- certyfikat zgodności, 
- deklaracja zgodności 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 
budownictwie. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z 
wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych, albo powietrza to 
materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle, lub 
elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny 
mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
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zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Po zakończeniu 
budowy, Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych 
(protokoły badań, sprawozdań, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne 
inwentaryzacje powykonawcze itp.). 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem, lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie, lub zniszczenie 
własności publicznej, lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi, lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych 
itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego, lub ich właścicieli. Wykonawca, 
na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących, ani na 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w obrębie granic placu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie 
Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem 
materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do 
wbudowania. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim 
normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co 
najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 
- certyfikat, 
- aprobatę techniczna, 
- certyfikat zgodności, 
- deklarację zgodności 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić 
wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania 
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ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i 
składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu 
powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST, oraz dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru, 
dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
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badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę, lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 
powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, egalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i elementów wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
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że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 
i badania materiałów, oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST, lub w 
innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca 
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru według formie pisemnej. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 
udostępnić je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru może polecić 
Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 
bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
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. 
 
6.5.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego 
życzenie. 
 
7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

37 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt i 
urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni 
stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiały będą mierzone w 
jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w 
poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy używane do 
przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny 
być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, 
jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W 
przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych 
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie 
tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej 
części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych, lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych, lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami- dokumentację powykonawczą a 
zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta., 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy 
- protokoły odbiorów częściowych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczno- użytkowe dla urządzeń, 
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- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół Odbioru Końcowego robót 
budowlanych, oraz wykaz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, wyznacza komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w 
odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jakości. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Podstawą płatności o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia, oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWEGO. 

 
3.1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE, W KTÓRYCH ZAWARTE SĄ 

WYMAGANIA, KTÓRE POWINNA SPEŁNIAĆ DOKUMENTACJA 
BUDOWLANA ORAZ REALIZOWANE ZAMIERZENIE 
INWESTYCYJNE: 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. z 8 kwietnia 2019 
r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. z 7 lipca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. 
zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.  (Dz.U. 
poz.2454); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.); 

− Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. z 26 marca 2020 r. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.).; 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 
r. nr 124, poz. 1030 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. z 2015r. 
poz. 2117 z późn. zm.); 

− Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z 
późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 z późn. 
zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(Dz.U.2009 r. nr 43 poz.346 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 
obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912 z późn. zm.); 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2458) 

− Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zm.), 

 

Powyższy spis nie stanowi listy zamkniętej. Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy wszystkie, obowiązujące w okresie realizacji, regulacje i inne 

posiadane informacje oraz dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych. 

 
3.2. INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

3.2.1. Właściciel działki. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów, właścicielem działki nr 
1156/25, zlokalizowanej przy ulicy Borelowskiego 1 w Chrzanowie (jedn. ewid.: 120303_4 
Chrzanów – miasto, obręb: 0001, Chrzanów) jest Skarb Państwa – Starosta 
Chrzanowski. Trwały zarząd sprawuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny 
Garści z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12, 32-500 Chrzanów. 
 
3.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Dla obszaru na którym znajduje się przedmiotowa działka nr 1156/25 nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W razie 
konieczności, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca winien 
wystąpić i pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). 
 
3.2.3. Mapa do celów projektowych. 
Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. W razie konieczności, na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca winien pozyskać mapę do celów 
projektowych.  

 
3.2.4. Warunki przyłączenia do sieci (umowy). 
Przedmiotowy budynek jest przyłączony do następujących sieci: elektroenergetycznej, 
ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej. Zamawiający posiada następujące 
umowy z dostawcami mediów: 

• Umowa nr K/00012197/0/05/21 z dnia 21.05.2021 zawarta z TAURON Sprzedaż 
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków; 

• Umowa Sprzedaży Ciepła nr 1469/2021 z dnia 19.05.2021 r. zawarta z Veolia 
Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Zagórska 173; 

• Umowa nr N/507/2021 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 
31.05.2021 r. zawarta z Wodociągami Chrzanowskimi sp. z o.o. z siedzibą w 
Chrzanowie , ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów. 

Zamawiający nie posiada umowy z dostawcą gazu ziemnego z uwagi na fakt, że paliwo 
to nie jest obecnie wykorzystywane. 
 
3.2.5. Obszar górniczy. 
Przedmiotowa działka nr 1156/25 leży poza obszarem oddziaływania górniczego. 
 
3.2.6. Obszar „Natura 200”. 
Przedmiotowa działka nr 1156/25 leży poza obszarem „Natura 2000”. 
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3.2.7. Ochrona konserwatorska. 
Przedmiotowa działka nr 1156/25, jak i również zlokalizowane na niej obiekty, nie 
podlegają ochronie konserwatorskiej. 
 
3.2.8. Oddziaływanie na środowisko. 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca winien ustalić, czy 
planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko – zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
 
3.2.9. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu dokumentów stwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 1156/25. 
 
 
 

Opracował: 
 

arch. Tomasz Juźwin 
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4. ZAŁĄCZNIKI. 
 
Wykaz załączników: 

1. Kopia mapy zasadniczej – skala 1:500; 
2. Kopia mapy ewidencyjnej – skala 1:500; 
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów; 
4. Umowa nr K/00012197/0/05/21 z dnia 21.05.2021 zawarta z TAURON Sprzedaż sp. 

z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków; 
5. Umowa Sprzedaży Ciepła nr 1469/2021 z dnia 19.05.2021 r. zawarta z Veolia 

Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Zagórska 173; 
6. Umowa nr N/507/2021 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 

31.05.2021 r. zawarta z Wodociągami Chrzanowskimi sp. z o.o. z siedzibą w 
Chrzanowie , ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów; 

7. Opinia geotechniczna; 
8. Inwentaryzacja budynku; 
9. Projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i remontu budynku. 

 


