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NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH WG CPV  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71230000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie  
71322200-3 Usługi proj. rurociągów  
71323100-9 Usługi proj. Systemów zasilania energią elektryczną  
71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45113500-0 Roboty na placu budowy 
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45223300-9 Parkingi  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe  
45232452-5 Roboty odwadniające  
45232460-4 Roboty sanitarne  
45233123-4 Drogi dojazdowe  
45233161-5 Ścieżki piesze  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  
45262321-7 Wyrównywanie podłóg  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45262620-3 Ściany nośne 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
45313100-5 Instalowanie wind  
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45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45442100-8 Roboty malarskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne  

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

          1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 
          1.2 Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 
          1.3 Opis stanu istniejącego, 
          1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 
          1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
          1.6 Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do           
      dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
2.2 Zobowiązania Wykonawcy, 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem              
      zamierzenia budowlanego, 
2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania        
      robót budowlanych, 

3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA 

3.1 Analiza kosztów inwestycyjnych. 
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1.CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do sporządzenia 
koncepcji w dwóch wariantach zaadoptowania, podziału pomieszczeń oraz 
zagospodarowania terenu objętego projektem.  

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie powiązane z założeniami Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Biała do roku 2023, dotyczące budynku dawnego 
kościoła ewangelickiego - na ten czas budynek jest własnością spółki komunalnej 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej z przeznaczeniem jako stolarnia. 
Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji istniejącego budynku, w ramach remontu 
kapitalnego mającego na celu poprawę jego stanu technicznego, oraz estetyki 
zewnętrznej i wewnętrznej obiektu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
z przeznaczeniem na działalność użyteczności publicznej w zakresie kulturalno 
społecznym Gminy Biała. Na parterze przewiduje się prowadzenie biblioteki, 
pierwsze piętro zostanie przystosowane do możliwości prowadzenia działalności 
kulturalno społecznej szeroko pojętej (np. prowadzenie kursów, szkoleń, 
organizacja wystaw itp.). Trzecia kondygnacja zostanie przystosowana do 
prowadzenia zajęć z osobami starszymi. W ramach Zamówienia należy wykonać 
również ekspertyzę (lub projekt) konstrukcji obiektu. Przewidywany zakres 
zamówienia będzie obejmował po wykonaniu dokumentacji projektowo-
wykonawczej uzyskanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (przy 
udziale Inwestora, jeżeli wystąpi taka konieczność) oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę (jeżeli będzie to konieczne). 

W ramach zadania zostanie zagospodarowany również teren przy OPS w Białej 
będący własnością Gminy Biała z przeznaczeniem na funkcje użytkowo kulturalno 
społeczne (szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym). 

Opis ogólny niezbędnych do wykonania prac:  

Remont kapitalny budynku obejmujący oprócz ogólnych prac remontowych, 
ogólnobudowlanych związanych z naprawą uszkodzonych elementów, poprawą 
estetyki obiektu i zmianą jego przeznaczenia na nowe cele, przewiduje przede 
wszystkim:  
- ewentualną miejscową naprawę pokrycia dachowego,  
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- wykonanie ocieplenia stropodachu,  
- wykonanie klatki schodowej na poddasze,  
- wykonanie nowych instalacji grzewczych, wod-kan, elektrycznych, 
wentylacyjnych, odgromowych i przeciwpożarowych, wraz z przebudową przyłączy 
mediów,  
- wykonanie odwodnienia dachu, 
- montaż windy,  
- wymianę wszystkich okien i drzwi,  
- całkowitą renowację wnętrz i elewacji budynku,  
- wykonanie prac adaptacyjnych budynku z przeznaczeniem na nowe funkcje 
użytkowe, 

- w ramach zamówienia występuje potrzeba wykonania nowego zagospodarowania 
terenu, utwardzenie terenu, wykonanie miejsc parkingowych oraz wykonanie 
obszarów zieleni wokół budynku. 
Reasumując, przedsięwzięcie nie przewiduje zmiany gabarytów budynku (jedynie 
umiejscowienie windy może zmienić gabaryty budynku) , a jedynie jego remont i 
dostosowanie do nowego przeznaczenia. 

W ramach zagospodarowania terenu przy OPS wykonane zostaną min.: 

- miejsca parkingowe, 
- plac zabaw, 
- siłownia zewnętrzna, 
- oświetlenie terenu, 
- chodniki, 
- miejsce spotkań integracyjno-kulturalnych seniorów, 
- fontanna. 

Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU: 
a) Wykonanie kopii mapy zasadniczej (podkładu geodezyjnego) w skali 1:500 

obejmującego teren, na którym istnieje obiekt, 
b) Opracowanie projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego i innych obowiązujących przepisów. 

c) Opracowanie projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

d) Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

e) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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f) Wykonanie kosztorysu szczegółowego dla potrzeb rozliczenia robót.  
g) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w 

szczególności, Plan Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
instrukcje.                                                
 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi dofinansowania 
inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności Unii Europejskiej.  

Wykonawca zobowiązany będzie również do (dotyczy budynku stolarni): 

a) Wykonania inwentaryzacji budowlanej,  
b) Wykonania charakterystyki energetycznej budynku, 

Wykonanie prac 
Na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej należy wykonać pełen zakres robót. Przygotowanie wszelkich 
dokumentów do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą włącznie i w 
przypadku wprowadzenia zmian istotnych w dokumentacji uzyskanie zamiennych 
uzgodnień i opinii. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia 
robót budowlano – montażowych do odbioru do użytkowania przez autorów 
dokumentacji projektowej. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 

Budynek składa się z jednego segmentu. W części budynku znajduje się stolarnia, 
pozostałe pomieszczenia spełniają funkcje magazynowe. Budynek jest w średnim 
stanie technicznym, wszystkie zewnętrzne przegrody nie są ocieplone. Wszystkie 
instalacje są w stanie technicznym który nie odpowiada standardom technicznym 
oraz bezpieczeństwa. 

• Przeznaczenie budynku      -  stolarnia 
• Podpiwniczenie                           -  ok 20% 
• Ilość kondygnacji                                -   4 (w tym piwnica) 
• powierzchnia  użytkowa budynku                -  619,92 m2  
• powierzchnia działki                                  - 2 440 m2  

Teren przy OPS na dzień dzisiejszy użytkowany jest w niewielkim stopniu.  

•   powierzchnia działki                                   -   3 463 m2          

1.3 Opis stanu istniejącego: 

ELEMENTY BUDOWLANE: 

STR.   6
Biała, marzec 2017 r. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: 
„Rewitalizacja centrum miasta Biała - stolarnia            

     wraz z  terenem przy OPS w Białej”.

Budynek kościoła ewangelickiego w Białej został wybudowany w 1873 r., od roku 
1993 budynek pełni funkcję stolarni. W 1986 r.  wykonano podział na kondygnacje. 
Nieruchomość jest własnością WiK Sp. z o.o. w Białej będącą w użyczeniu Gminie 
Biała. Działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała.  
Celem zamówienia jest uzyskanie optymalnych rozwiązań projektowych i 
wykonawczych w celu dostosowania budynku do standardów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących dla obiektów przeznaczonych na 
działalność publiczną przy jednoczesnym zachowaniu warunków wymaganych dla 
obiektów zabytkowych, wpisanych do ewidencji zabytków.  
Działka, na której zlokalizowany jest budynek, jest uzbrojona częściowo 
nawierzchnią nawierzchnią asfaltową pozostała część utwardzona.  
Ściany murowane z cegły na zewnątrz i wewnątrz, są w stanie dobrym, nadającym 
się do dalszego użytkowania. Budynek jest częściowo podpiwniczony.  
Dach budynku - dwuspadowy, na stalowej konstrukcji, kryty blachą. Stan 
techniczny konstrukcji dachu określi wykonana ekspertyza. Pokrycie dachowe, z 
nielicznymi ubytkami. Wszystkie elementy blaszane – obróbki blacharskie, muszą 
zostać w większości wymienione.  
Instalacje techniczne są starego typu i nie nadają się do użytku. Wszystkie rury, 
kable elektryczne, instalacje ściekowe i grzewcze muszą zostać rozebrane.  
Pokrycie posadzek betonowe, ewentualnie z kamienia. Ściany pokryte są tynkiem 
pomalowanym na kolor biały.  
Należy sprawdzić wielkości dotychczasowych dostaw mediów do budynku celem 
ustalenia, czy są one wystarczające dla nowego sposobu użytkowania budynku. W 
związku z tym należy ewentualnie uzyskać nowe warunki przyłączenia obiektu od 
dostawców mediów dla zakładanej nowej jego funkcji użytkowej.  
Wnętrza budynku nie nadają się w obecnej formie do wykorzystania. Z uwagi na 
konieczność zmiany podziału pomieszczeń w celu dostosowania wnętrza budynku 
dla nowej funkcji użytkowej.  
Remont i rewitalizacja budynku, mają za zadanie utrzymanie starej substancji 
budowlanej poprzez jej przystosowanie dla nowego przeznaczenia. Dalsze 
użytkowanie budynku w obecnym stanie jest niemożliwe z powodu niespełnienia 
wymogów bezpieczeństwa zgodnie z europejską normą dla budynków użyteczności 
publicznej.  
W przypadku nie przeprowadzenia w najbliższym okresie remontu budynku, stan 
budowlany i techniczny budynku będzie się dalej pogarszał, co doprowadzić może 
w przyszłości do sytuacji, w której wyburzenie obiektu może okazać się 
rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż jego rewitalizacja. 
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Teren przy OPS 
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: elementy zabezpieczenia przed porażeniem, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
w należytym stanie, zgodnym z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.  

1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, 
winien uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić niezbędną 
inwentaryzację budynku, dokonać niezbędnych uzgodnień dostawcami mediów, 
dokonać uzgodnień z właścicielami dróg odnośnie czasowego zajęcia chodników. 
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w zakresie: Projekty wykonawcze, kosztorysy i SSTWiORB 
wymieniowe dla pozostałych etapów Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego 
pisemną akceptację projektów co do przyjętych szczegółowych rozwiązań. Na jego 
podstawie uzyskać wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót 
budowlano - instalacyjnych jeżeli ich zakres będzie tego wymagał oraz uzyskać 
wymagane nowe warunki przyłączenia mediów dla budynku. Opracowania projektu 
wykonawczego powinno być uszczegółowieniem rozwiązań technicznych zawartych 
w projekcie budowlanym w stopniu umożliwiającym wykonanie oraz odbiór robót. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać zestawienie materiałów niezbędnych do 
wykonania robót. Przebudowa i remont budynku powinien być zaprojektowany w 
sposób nowoczesny, spełniający najnowsze trendy projektowania. Zastosowane 
materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne, jednocześnie dostosowane do 

wymogów obiektu zabytkowego oraz spełniać wysokie wymagania techniczne, 
estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne na zniszczenia. 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi  
elementami projektu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  Przed przystąpieniem do 
prac Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektu 
wykonawczego oraz sporządzonego harmonogramu prac. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na obiekcie, metody użyte przy wymianie instalacji oraz urządzeń wewnętrznych 
oraz za ich zgodność robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Zamawiającego. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w 
czasie realizacji robót. Elementy z demontażu takie jak gruz stanowią własność 
Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie z 
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obowiązującym przepisami.  Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych 
kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 
przypadku elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki a potencjalnie 
skażonych -  przed planowaną rozbiórką Wykonawca poinformuje o tym i wykona 
stosowane zabiegi zabezpieczające. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego, wszystkie prace powinny być 
wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych w sąsiadujących 
budynkach. W czasie budowy, wjazd i wyjazd na teren budowy, przewiduje się od 
ulicy Kościuszki. Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych ruchem samochodów budowy. W razie konieczności 
Wykonawca złoży wniosek w celu uzyskania odstępstw od warunków technicznych.  
  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem :  

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.  

Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu budowy i 
przedłożyć go do zatwierdzenia wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi 
Nadzoru.  

Wymagania dotyczące architektury  

1.Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz 
porządku architektoniczno - przestrzennego otoczenia i muszą być uzgodnione z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

2.Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań 
funkcjonalno- użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.  

3.Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania 
rachunku ekonomicznego i proporcji kosztów związanych z funkcją 
realizowanego zadania.  

4. Budynek musi zapewniać:  
     - pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, 
     - czytelny układ komunikacji wewnętrznej.  
5.Należy uzyskać zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

szczególności w zakresie zachowania elementów dekoracji elewacji 
zewnętrznych oraz rozmieszczenia okien i drzwi, 
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Wymagania dotyczące konstrukcji  

1.Zasadniczo zmiany konstrukcyjne – nie występują, za wyjątkiem ewentualnego 
uzupełnienia lub wymiany elementów (stropy, nowe klatki schodowe, montaż 
windy) 

2.Rozwiązania konstrukcji w elementach nowo-projektowanych muszą uwzględniać 
rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą 
współpracować.  

3.Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania odpowiedniej odporności 
ogniowej pod względem wymiarów oraz sposobu zabezpieczenia elementów 
przed wpływem wysokich temperatur.  

4.Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż .wg wymogów operatu 
ochrony pożarowej.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące przeznaczenia pomieszczeń:  

Wymagania wynikną z przedstawionej koncepcji Wykonawcy zgodnie z punktem 1.1 
niniejszego opracowania. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

- rozwiązania projektowane zawarte w projekcie wykonawczym oraz części  
kosztorysowej,  

- stosowane gotowe wyroby montażowe instalacyjne, w odniesieniu  
do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 
zgodność parametrów z projektami, 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
   

- odbiór koncepcji, 
- odbiór dokumentacji projektowej, 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiory częściowy, 
- odbiór dokumentacji powykonawczej (3 egz.), 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie gwarancji. 
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Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Umowy, 
- projekty warsztatowe, 
- dokumentacja powykonawcza rysunkowa, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc 

ich wbudowania,  
- aprobaty techniczne, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich 

wbudowania, 
- zestawienie wykonanych robót, 
- instrukcje obsługi, zawierające m.in. instrukcje eksploatacyjne, 

instrukcje obsługi i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i 
częstotliwość ich przeglądów, karty techniczne i DTR- ki urządzeń, listy 
dostawców i serwisantów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, 

- inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, Zamawiającego i 
organy kontrolujące. 

Dokumentacja będzie opracowana i przekazana Zamawiającemu w sposób 
następujący: 

- Wersja papierowa w 4 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach celem 
uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji jeśli są wymagane.), 

- Wersja elektroniczna zapisana na płycie CD lub innym nośniku danych: 
- forma zapisu plików: rr.mm.dd_tytuł pliku.xxx 
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg 
- pliki kosztorysów z rozszerzeniem: *.ath 
- pliki wszystkich opracowań z rozszerzeniem: *.pdf 

Wykonawca ma obowiązek wstrzymania prac/składania zamówień do czasu 
otrzymania pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do przyjętego rozwiązania 
dotyczy to zarówno akceptacji projektu (etapu budowlanego oraz 
wykonawczego) jak i poszczególnych szczegółowych rozwiązań nie ujętych w 
opracowaniu. 
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Wszystkie materiały, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyroby 
budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów (jeśli takich nie ma to przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej).  
Wykonawca przedstawi na wezwanie Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót oraz dokonania 
odbioru zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do nadzoru nad 
realizacją umowy i kontroli zgodności realizacji z opracowanym i zatwierdzonym 
projektem wykonawczym. 

1.6 Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

Roboty organizacyjne, ziemne i drenarskie Organizacja placu budowy  

Budynek Stolarni 

Plac budowy należy ogrodzić, przy czym przewidzieć należy miejsce na ruchomą 
bramę wjazdową i wyjazdową. Przy ul. Kościuszki powinny być ustawione znaki 
informujące o wjeździe na teren budowy. W razie konieczności nawierzchnie 
tymczasowych dróg dojazdowych do budowy i w jej obrębie np do miejsc 
składowania materiałów i odpadów należy utwardzić odpowiednim materiałem np. 
tłuczniem w sposób zapewniający możliwość ich użytkowania również w okresie 
opadów atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i 
wykonanie tymczasowych przyłączy mediów dla celów budowy (jeżeli wystąpi taka 
potrzeba). W uzgodnieniu z Zamawiającym należy postawić kontenerowe WC, oraz 
kontenery budowlane dla pracowników i wyznaczyć miejsca składowania 
materiałów budowlanych i rozbiórkowych.  

Teren przy OPS 

Plac budowy należy ogrodzić, przy czym przewidzieć należy miejsce na ruchomą 
bramę wjazdową i wyjazdową. Przy ul. Prudnickiej powinny być ustawione znaki 
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informujące o wjeździe na teren budowy. Pozostałe elementy zorganizować w 
sposób podobny jak podano powyżej dla budynku stolarni. 

Roboty ziemne, uzbrojenie terenu 

Roboty ziemne przewidywane przy realizacji prac renowacyjnych związane będą 
głównie z przebudową przyłączy elektrycznych i wod-kan. Powierzchniowe roboty 
ziemne będą związane z pracami zagospodarowania terenu. Podczas realizacji 
robót, przede wszystkim robót ziemnych dla wykonania nowego, lub adaptacji 
starego systemu zasilania budynku w wymagane media, na budowie, muszą być 
dostępne dokumenty- mapy istniejącego uzbrojenia terenu – wskazujące 
lokalizacje i przebieg kabli i rurociągów. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić wykopy ręcznie, w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji w wyniku użycia maszyn.  

Roboty odwodnieniowe i drenarskie 

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz powierzchni 
utwardzonych do istniejącej sieci kanalizacji. Zakłada się montaż nowych 
systemów orynnowania dachu i rur spustowych. Rury spustowe zaopatrzone w 
czyszczaki zamontowane nad powierzchnia terenu, należy wpiąć do istniejącej 
kanalizacji burzowej, przez co zapewnione zostanie prawidłowe odprowadzenie 
wód deszczowych. Przewiduje się zastosowanie rynien i rur spustowych 
ewentualnie z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, które winny zostać 
uwzględnione w projekcie renowacji elewacji, podlegającym akceptacji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Przykanaliki należy zaprojektować zgodnie z warunkami uzyskanymi od dysponenta 
sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia znacznego zawilgocenia murów 
zewnętrznych budynku, należy przewidzieć wykonanie instalacji drenarskiej wokół 
budynku, odprowadzającej nadmiar wody od murów fundamentowych.  

Rusztowania  

Rusztowania należy ustawić wzdłuż fasad, o szerokości użytkowej 60 cm, ze 
wszystkimi niezbędnymi ściągami, poręczami, pomostami przejściowymi łączącymi 
otwory i konsole(wsporniki). Zewnętrzne ściany budynku będą pokryte nowym 
tynkiem i pokryciem malarskim, dlatego wymagana jest odpowiednia odległość 
desek pomostowych od ścian. Rusztowanie powinno zostać skonstruowane tak, aby 
stanowiło jednocześnie rusztowanie dla robót dachowych. Dopuszczalne obciążenie 
rusztowań wynosi 200 kg/m2.  
 
Roboty rozbiórkowe, Wywóz odpadów i utylizacja 

Należy wszystkie istniejące instalacje usunąć. Ściany działowe nienośne należy 
rozebrać zgodnie z projektem rozbiórek. Wykonać nowe otwory lub poszerzyć 
istniejące w ścianach. Wszystkie materiały z rozbiórki usunąć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (wywóz przez licencjonowaną firmę, na 
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licencjonowane wysypisko odpadów, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadów i 
ich ilości). Należy zwrócić szczególną uwagę na materiały niebezpieczne – dla nich 
należy przewidzieć osobną utylizację (stare okładziny, izolacje z azbestu, 
zaolejone lub zanieczyszczone smarami elementy betonowe, elementy drewniane 
zabezpieczone preparatami szkodliwymi dla zdrowia). 
  

Roboty murarskie  

W obszarze wewnętrznym, ściany nośne grubości 17,5 cm lub 24 cm również z 
bloczków silikatowych. Ścianki działowe WC i pomieszczeń sąsiadujących grubości 
11,5 cm z bloczków silikatowych. 
  
Roboty betoniarskie i żelbetowe  

Po wykonaniu ekspertyzy konstrukcji budynku min. stropów między 
kondygnacyjnych, płyty stropowej i innych nośnych elementów budowlanych w 
projekcie należy określić ewentualny zakres prac. Należy zaprojektować detale 
konstrukcyjne dla połączenia nowych elementów żelbetowych z istniejącą 
konstrukcją budynku. Odporność ogniowa nowych elementów stropów min. E90. 
Dla elementów wewnętrznych zastosować beton klasy min C20/25.  

Konstrukcje stalowe 

Dla nowej części klatki schodowej należy wbudować konstrukcje stalowe dla 
przeniesienia obciążeń, dobrane w oparciu o obliczenia statyczne. Belki stalowe 
należy po wbudowaniu obłożyć okładziną lub pokryć w celu zapewnienia 
odporności ogniowej E90. Wymiary elementów konstrukcji stalowych ustalić na 
podstawie obliczeń statycznych.  

Izolacje wodne  

Należy zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia ścian i posadzek piwnicy budynku 
przed wpływem wilgoci gruntowej oraz lokalnych wahań wód gruntowych. W tym 
celu, na powierzchni posadzki parteru wykonać warstwę izolacji z papy 
termozgrzewalnej pod warstwy jastrychów, stanowiącą odcięcie od wilgoci z 
istniejących warstw starej posadzki/podbudowy.  

Osuszanie budynku 

W niektórych miejscach (tam gdzie fragmenty muru zewnętrznego łączą się z 
podłożem stwierdzono występowanie wilgoci. Miejsca te należy osuszyć np. za 
pomocą promieniowania podczerwonego. Po odnowieniu systemu odwodnienia 
dachu i wykonaniu obróbek i okapów, problemy nie powinny się powtarzać.  
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Roboty ciesielskie i stolarskie  

Elementy drewniane więźby dachowej porażone należy częściowo lub w całości 
wymienić, uwzględniając niezmienioną wytrzymałość statyczną całego systemu 
nośnego, także dla połączeń na styk. 

Roboty dekarskie i uszczelnienie dachu 
  
Po określeniu dokładnego stanu technicznego pokrycia dachowego, Wykonawca 
zaproponuje w razie konieczności ewentualne sposoby napraw. Nie przewiduje się 
wymiany pokrycia dachowego. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie na krawędziach i okapach, rynny dachowe i rury spustowe, 
należy wymienić w całości.  
  
Jastrychy 

We wszystkich pomieszczeniach wykonać należy jastrychy cementowe z uwagi na 
przewidywane ogrzewanie podłogowe na izolacji termicznej ze styropianu. 
Jastrychy muszą nadawać się dla różnych okładzin podłogowych. Należy zachować 
zwykłe wymiarowe tolerancje płaszczyznowe.  

Zabudowy gipsowo- kartonowe 

Ze względów akustycznych, oraz w celu zakrycia instalacji/okablowania, we 
wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wykonanie sufitów podwieszanych z 
płyt gipsowo - kartonowych lub modułowych. Projekty sufitów muszą zawierać dane 
dotyczące elementów wbudowanych takich jak lampy, głośniki, czujniki dymowe, 
otwory rewizyjne i inne. W sanitariatach przewiduje się wykonanie ścian 
instalacyjnych, z płyt gipsowo- kartonowych na stelażach systemowych. Grubość i 
konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej parametrów 
akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. Ścianki te muszą być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta systemu suchej zabudowy, z płyt o podwyższonej 
odporności na wilgoć. Dla wszystkich przejść w ścianach należy zastosować 
certyfikowane izolacje ogniowe wg przepisów p.poż.  

Roboty tynkarskie i sztukatorskie 

Wszystkie powierzchnie ścian należy dokładnie zbadać pod kątem pustych miejsc 
pod tynkiem (odspojenia tynku). Miejsca uszkodzone i te, w których stwierdzono 
odspojenie tynku (miejsca puste) należy skuć na znacznie większej powierzchni i tą 
samą strukturą otynkować na nowo. Grubość tynków zewnętrznych wynosi 1 – 3 
cm. W miejscach występowania szczególnego ukształtowania elementów 
sztukatorskich (cokoły, gzymsy, boniowanie) należy je zachować i ewentualnie 
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odtworzyć w miejscach gdzie uległy zniszczeniu, według zaleceń konserwatora 
zabytków. Projekt techniczny renowacji elewacji podlega akceptacji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Na ścianach murowanych wewnątrz budynku przewiduje się tynk cementowo- 
wapienny kat IV. Należy zastosować okna drewniane lub PCV oraz parapety 
zewnętrzne po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, okna o 
certyfikowanej izolacyjności US≤0,9 W/m2K. Współczynnik izolacyjności 
akustycznej RW=35-36 dB. 

Stolarka drzwiowa  

Drzwi wewnętrzne z elementów drewnianych, okleinowane w ościeżnicach stałych. 
W pomieszczeniach technicznych i klatkach schodowych należy zamontować drzwi 
pożarowe wg przepisów p.poż. Te drzwi muszą być wyposażone w urządzenia 
samozamykające, uszczelki podłogowe, specjalne okucia, zgodnie z wymogami 
operatu ochrony p.poż.  
Drzwi zewnętrzne, w ościeżnicach stałych, drewniane w tej samej stolarce co 
stolarka okienna, antywłamaniowe z certyfikatem potwierdzającym 
antywłamaniowość systemu drzwiowego. Certyfikowana izolacyjność dla systemu 
drzwiowego US=1,3 W/m2K. Drzwi należy wyposażyć w zamknięcia „anty--panic” 
dla zapewnienia sprawnej ewakuacji.  

Okładziny z płytek ceramicznych 

We wszystkich sanitariatach należy wykonać pokrycie ścian do wysokości 2,00 m z 
płytek ceramicznych zwykłej jakości, w formacie 10x10 cm, kolor i rodzaj płytek 
wg wyboru zamawiającego. Podłogi pokryć glazurą o klasie przeciw poślizgowej R9. 
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych podłogi pokryć płytkami gres w 
formacie 30x30 cm wraz z cokolikami wys. 10 cm w tym samym kolorze co płytki 
posadzkowe. Narożniki pionowe i poziome przy glazurze wykonać z użyciem listew 
wykończeniowych systemowych wg projektu.  

Roboty malarskie i lakiernicze 

Wszystkie widoczne części stalowe i metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
i pomalować. Powierzchnie ocynkowane, przed malowaniem, należy zmyć kwasem. 
Wszystkie sufity i ściany zaszpachlować.Sufity malowane w kolorze białym lub 
innym bardzo jasnym. Ściany będą oklejone cienką tapetą z włókniny przeznaczoną 
do malowania. Roboty malarskie wykonać farbami silikatowymi. Nie należy 
stosować farb emulsyjnych aby nie doprowadzić do wystąpienia pleśni. Kolory 
zgodne z projektem kolorystyki wnętrz. 
  
Roboty porządkowe 

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych budynek należy dokładnie oczyścić z 
kurzu, odpadów budowlanych oraz śmieci. Okna należy umyć, wszystkie podłogi 
muszą zostać oczyszczone, wg zaleceń producenta okładzin podłogowych. Teren na 
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zewnątrz budynku należy uporządkować. Likwidacja zaplecza budowy winna 
odbywać się na bieżąco miarę postępu prac związanych z zagospodarowaniem 
terenu.  

Instalacje kanalizacji sanitarnej  

Przewiduje się odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji miejskiej. 
Przyłącze kanalizacyjne wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od dysponenta 

sieci. Przewidywany maksymalny godzinowy odpływ ścieków bytowych Q=0,5m3/h. 
Ścieki będą wyprowadzone z budynku przewodem PVC 160 klasy S (łączonym przez 
wcisk na uszczelki) wpiętym do studni rewizyjnej. Przewód ułożyć na podsypce 
piaskowej i przewidzieć odpowiednie jego przekrycie z uwagi na ochronę przed 
przemarzaniem. Studnia winna być wykonana z prefabrykowanych kręgów 
betonowych z betonu B30 łączonych na uszczelki, przykrytych płytą żelbetową, z 
włazem żeliwnym ciężkim, z dnem prefabrykowanym w formie ukształtowanej 
kinety. Na etapie projektowym należy rozważyć możliwość przebudowy i 
ewentualnego wykorzystania istniejących elementów przyłącza kanalizacji 
sanitarnej w zależności od uzyskanych warunków przyłączeniowych.  
Zakłada się całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dla 
obszarów sanitariatów/WC i pomieszczeń technicznego i grzewczego przewiduje 
się wykonanie poziomów kanalizacyjnych podposadzkowych z rur i kształtek PVC-U, 
szereg ciężki „S”, Do pozostałej części instalacji kanalizacyjnej ułożonej powyżej 
posadzki zastosować rury PVC typu wewnętrznego. Piony kanalizacyjne 
(wyprowadzenie na poddasze dla przyszłych celów adaptacyjnych) należy 
prowadzić w przestrzeniach technicznych tzw. szachtach instalacyjnych. Piony 
należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć elementami systemowymi 
dostosowanymi do pokrycia dachowego tzw. kominkami. U dołu pionu należy 
montować czyszczaki kanalizacyjne.  
Pomieszczenia sanitarne WC wyposażyć w podstawowe przybory sanitarne w 
ilościach wymaganych względami użytkowymi tj: umywalki wiszące naścienne z 
półpostumentem, miski ustępowe stojące typu „compact” z płuczką zbiornikową. 
Wszystkie odpływy zabezpieczyć zamknięciami syfonowymi.  

Instalacje wody ciepłej i zimnej 

Przewiduje się centralne zasilanie obiektu w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 
Przyłącze wodne winno zostać wykonane z rur PE, SDR11, PN10, armatura 
odcinająca powinna być wyposażona w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną 
żeliwną. Skrzynkę należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem żelbetowym 
owalnym. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę dla budynku Q=1,5 l/s.  
Należy zaprojektować nową instalację wody ciepłej z rur wykonanych z 
polipropylenu PP (PN20), rozprowadzonych. Rurociągi wody zimnej i ciepłej 
zaizolować termicznie.  
Woda zimna i ciepła woda użytkowa doprowadzana będzie do baterii 
umywalkowych, zlewozmywakowych w poszczególnych pomieszczeniach. 
Pomieszczenia sanitarne WC wyposażyć w baterie umywalkowe, z mieszaczami, 
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jednouchwytowe oraz zawory kulowe do płuczek ustępowych. Pomieszczenie 
techniczne i grzewcze wyposażyć w zawory czerpalne. Projektuje się zastosowanie 
armatury czerpalnej typu ściennego, którą montować należy w osiach symetrii 
przyborów na wysokości 0,25÷0,35m ponad przyborem.  

Instalacje wentylacyjne 

Dla całego budynku przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną 
z odzyskiem ciepła. Centrala wentylacyjna będzie zlokalizowana na poddaszu 
budynku, przewody wentylacyjne zostaną sprowadzone do pomieszczeń szachtami 
wentylacyjnymi. 
  
Instalacje grzewcze  

Przewiduje się wykonanie centralnego węzła cieplnego dla ogrzewania budynku i 
ciepłej wody użytkowej.Dla celów grzewczych planuje się wykorzystanie pelletu. 
Pellet będzie dostarczany przez wyspecjalizowanych dostawców wg wyboru 
Zamawiającego. Planowane jest zastosowanie systemu grzewczego składającego 
się z kotła na pellet V klasy oraz zasobnikiem wody ciepłej użytkowej, modulowaną 
mocą palnika i kompletnym systemem zabezpieczeń. Na etapie projektowym 
należy rozważyć możliwość zastosowania systemu grzewczego opartego na pompie 
ciepła, przy wykorzystaniu energii z ziemi lub powietrza, ze współpracującym 
kotłem pelletowym. Takie rozwiązanie zapewniłoby znaczne oszczędności na etapie 
użytkowania, ponadto jest bardziej przyjazne dla środowiska. Z uwagi na fakt, iż 
proponowane rozwiązanie cechuje się wysokim stopniem nowoczesności, z tego 
względu wybór ostatecznego rozwiązania dla systemu grzewczego winien nastąpić 
na podstawie analizy ekonomicznej wariantów, na etapie projektowym.  
Przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
Rozprowadzenie ciepła w budynku przewiduje się wykonać siecią rozdzielczą z rur 
pex/al/pex, zaprasowanych np. w systemie Purmo, układanych w posadzce lub w 
bruzdach ściennych. Wszystkie rurociągi tej sieci wraz z podejściami do urządzeń 
zabezpieczyć termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia 
przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się rur w przegrodzie. Przepusty 
instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI tych przegród. Przewody należy prowadzić w taki sposób, 
aby zapewnić możliwość odwodnienia i odpowietrzenia instalacji oraz zapewnić 
możliwość kompensacji przewodów. Należy przewidzieć wyprowadzenie pionów 
instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. na poziom poddasza, w celu jej 
ewentualnej dalszej rozbudowy, w przypadku przyszłej adaptacji tej powierzchni 
na cele użytkowe. Odpowietrzenie instalacji należy realizować zgodnie z PN-91/
B-02420, poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku oraz odpowietrzniki na 
pionach, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji.  
Odwodnienie instalacji c.o. poprzez zawory spustowe umieszczone przy 
rozdzielaczach w węźle cieplnym oraz zawory równoważące w wersji z elementem 
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odwodnienia na poszczególnych odgałęzieniach. Równowaga hydrauliczna instalacji 
winna zostać zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworów termostatycznych i 
zastosowane zawory równoważące na głównych odgałęzieniach instalacji. Na sieci 
rozdzielczej przewidziano mosiężne, kulowe zawory odcinające, umożliwiające w 
razie potrzeby odłączenie pewnej ilości odbiorników. Instalację centralnego 
ogrzewania należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym przeponowym, zgodnie z 
PN-B-02414. Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki płytowe z podejściem 
od dołu, z wbudowanymi wkładkami zaworowymi z nastawami wstępnymi - 
grzejniki zintegrowane, w pomieszczeniach technicznych i magazynowych - 
grzejniki kompaktowe. Grzejniki należy wyposażyć w zawór regulacyjny z głowicą 
termostatyczną, zawór odcinający powrotny oraz w ręczny odpowietrznik. 
Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń należy określić na 
podstawie opracowanego, na etapie projektowym, bilansu cieplnego. Grzejniki 
należy montować do ścian za pomocą uchwytów systemowych. Regulację 
hydrauliczną w ramach poszczególnych zładów realizować poprzez ustawienie 
nastaw zaworów grzejnikowych. Przewiduje się sterowanie instalacją c.o. za 
pomocą elektronicznych regulatorów temperatury w pomieszczeniach.  
W przypadku dokonania wyboru, na etapie projektowym, sytemu grzewczego 
opartego na pompie ciepła ze współpracującym kotłem na pellet ( wspomagającym 
układ grzewczy w okresie niskich temperatur), rozprowadzenie ciepła winno 
odbywać się systemową instalacją podłogową izolowaną (ogrzewanie podłogowe). 
Jedynie w sanitariatach i korytarzach należy ewentualnie przewidzieć należy 
grzejniki ścienne wyposażone w termostaty.  
 
Instalacje odgromowe i uziemienia  

Budynek musi posiadać instalację odgromową spełniającą wymogi obowiązujących 
norm. Nowa instalacja odgromowa winna zapewniać połączenie zwodów 
poziomych, zamontowanych na dachu budynku, naprężanych z drutu Fe-Zn Φ8, ze 
zwodami pionowymi, naprężanymi, prowadzonymi na zewnątrz budynku po 
ścianach jako p/t, w osłonie z rurki niepalnej, niemetalicznej, połączonych 
złączami kontrolnymi, w formie studzienek montażowych, z nowo wykonanym 
wzdłuż ścian budynku, uziomem otokowym z taśmy stalowej ocynkowanej. Uziom 
otokowy należy pogrążyć gruncie w odległości min.1,0 m od fundamentów 
budynku. Metalowe obudowy urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych należy 
podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych. Instalację tę należy wykonać 
jako odrębną od instalacji odgromowej. Ochronę ewentualnych anten na dachu 
wykonać poprzez projektowane iglice.  

Instalacje niskiego napięcia  

Ze złącza kablowego wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające w układzie 
sieciowym TN-S, do rozdzielni głównej. Przewody ochronne prowadzić należy 
odrębnie od przewodów neutralnych. Wzdłuż linii zasilającej ułożyć instalacje 
połączeń wyrównawczych.  
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Nową rozdzielnię główną, należy wyposażyć w: 
- rozłącznik główny rozdzielnicy, 
- ochronę przeciw przepięciową (ochronniki klasy B+C),  
- lampki sygnalizacyjne, 
- trójfazowe pole odpływowe wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy z 
wkładkami bezpiecznikowymi zwłocznymi. Ten rozłącznik służyć będzie do zasilania 
okablowania strukturalnego.  
- wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym, 
- w główną szynę uziemiającą.  
W rozdzielni należy przewidzieć dodatkowo jedno pole rezerwowe, z którego w 
przyszłości zasilane będą instalacje elektryczne poddasza.  
Budynek należy wyposażyć w następujące systemy i urządzenia ochronne: - główny 
wyłącznik prądu W.P,  
- wyłączniki różnicowo-prądowe,  
- wyłączniki nadprądowe,  
- połączenia wyrównawcze,  
oraz przewidzieć:  
- instalację gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowaną odpowiednio do miejsca i 
funkcji poszczególnych obszarów i pomieszczeń, z przewodów miedzianych 

kabelkowych, typ YDYżo 3x2,5mm2 – 750V.  
- doprowadzić do wybranych miejsc w pracowniach obwody trójfazowe, w 
uzgodnieniu z użytkownikiem,  
- doprowadzić instalacje na poziom poddasza w celu wykorzystania jej do dalszej 
rozbudowy, w przypadku przyszłej adaptacji tej powierzchni, na cele użytkowe.  
W poszczególnych pomieszczeniach zastosować następujące typy gniazd 
wtyczkowych:  
- w pomieszczeniach bez posadzek przewodzących – gniazda wtyczkowe z 
uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 16A, 250V, IP20,  
- w pomieszczeniach sanitarnych – gniazda wtyczkowe z uziemieniem, 
bryzgoszczelne 16 A, 250V, IP44.  
Instalacje elektryczne wykonać z kabli miedzianych YKYżo-1kV i przewodów 
kabelkowych YDYżo-750V. Instalacje odbiorcze wykonać w układzie sieciowym TN-
S, zgodnie z PN-IEC 60364-3 do każdego odbiornika oprócz przewodów fazowych 
należy doprowadzić przewód neutralny N (izolacja jasnoniebieska) i przewód 
ochronny PE (izolacja żółto - zielona). Instalację wykonać jako podtynkową, 
prowadzoną po ścianach i sufitach pomieszczeń.  
Wytyczne materiałowe dla instalacji:  
- wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie ocechowane i zgodne z 
wymogami i normami PN i IEC, 
- kable wyłącznie miedziane kabelkowe, w osłonie z tworzywa sztucznego z 
fabrycznym oznakowaniem zgodnym z PE lub IEC,  
- dla ułatwienia eksploatacji, stosować te same fabrykaty i typy dla jednego 
rodzaju instalacji - sprzęt instalacyjny wyłącznie z tworzywa sztucznego o 
odpowiednim IP, 
- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym,  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- wyłączniki instalacyjne na rozdzielni stosować tylko o wytrzymałości zwarciowej 
znamionowej 6kA .  
W obrębie budynku należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych, do 
których doprowadzone jest uziemienie zewnętrzne. Instalację tę wykonać zgodnie 
z PN-IEC 60364- 5-54, doprowadzając i podłączając ją do przewodów i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Ponadto należy ją 
doprowadzić i podłączyć do konstrukcji metalowych, metalowych korytek 
kablowych elektrycznych, urządzeń i obudów zainstalowanych w budynku.  
Dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie 
wyższym niż 1kV należy wykonać ochronę przeciw przepięciową podstawową i 
dodatkową, zgodnie ze zbiorem norm PN-IEC 60364. Ochronę podstawową 
zrealizować poprzez izolację części czynnych tzw. ochrona przed dotykiem 
bezpośrednim. Ochronę dodatkową winno stanowić samoczynne wyłączenie 
zasilania tzw. ochrona przed dotykiem pośrednim. Charakterystykę urządzeń 
odłączających napięcie i przekroje przewodów należy dobrać tak aby w przypadku 
zwarcia między przewodem fazowym a ochronnym PE następowało samoczynne 
odłączenie zasilania w czasie 0,2 sek zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Instalację 
odbiorczą do 1kV należy wykonać w układzie sieciowym TN-S, czyli do każdego 
odbiornika oprócz przewodów fazowych L1, L2, L3 należy doprowadzić przewód 
neutralny N i przewód ochronny PE. Należy zapewnić kompleksową ochronę 
przeciw przepięciową zgodnie z normami PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 
60364-4-443 oraz obowiązującymi wytycznymi. Podstawową ochronę od przepięć 
elektrycznych, powstałych na skutek bezpośredniego uderzenia wyładowania 
atmosferycznego w budynek, winna zostać zrealizowana poprzez instalację 
odgromową. Ochrona urządzeń i aparatury, przed skutkami przepięć łączeniowych 
pochodzących z sieci elektroenergetycznej oraz wyładowań atmosferycznych, 
powinna zostać zapewniona: - typ1 – miejsce zasilania sieci elektroenergetycznej – 
złącze kablowe, ogranicznik wg PN- IEC 61643-1, PN-EN 61643-11 kl.I,  
- typ2 – miejsce rozgałęzienia się instalacji, rozdzielnice elektryczne wg PN-IEC 
61643-1, PN-EN 61643-11 kl.II, 
- typ3 – ochrona sprzętu komputerowego, wg PN-IEC 61643-1,PN-EN 61643-11 kl.III,  

Instalacje oświetleniowe i oprawy oświetleniowe  

Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną w oparciu 
o obowiązującą Polską Normę PN-EN. Poziom natężenia oświetlenia dobrać zgodnie 
z wymogami norm, przeznaczeniem pomieszczeń i wytycznymi technologicznymi. 
Sterowanie oświetleniem poprzez łączniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach 
wejściowych do poszczególnych pomieszczeń i na ciągach komunikacyjnych. Jako 
oświetlenie podstawowe przewiduje się oprawy oświetleniowe LED, zapewniające 
odpowiednie natężenie oświetlenia dla pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. W 
zależności od rodzaju sufitu stosować oprawy wstropowe lub nastropowe. Wzdłuż 
dróg ewakuacyjnych należy zamontować oprawy zapewniające wymagane 
natężenie światła w przypadku awaryjnego zaniku napięcia podstawowego. 
Oświetlenie awaryjne opisano w ramach instalacji alarmowej.  
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Instalacje niskoprądowe, przeciwpożarowa-alarmowa  
  
S ieć l og iczną i te lewizy jną, p rzec iwpożarową, antyw łaman iową, 
elektroakustyczną, telefoniczną i RTV wykonać w oparciu dokumentację 
projektową, sporządzić na podstawie uzgodnień z Zamawiającym, dokonanych na 
etapie projektowym. W budynku zostanie wykonana instalacja alarmowa 
przeciwpożarowa w oparciu o operat ochrony p.poż. Czujki dymowe zainstalowane 
zostaną w każdym pomieszczeniu. Instalacje te winny współpracować z syreną 
alarmową, oświetleniem ewakuacyjnym i awaryjnym oraz z systemem 
meldunkowym. Sygnalizacja dźwiękowa (syrena alarmowa) słyszalna zarówno dla 
pracowników jak i odwiedzających, zapewni możliwość szybkiego opuszczenia 
budynku. Wymagany jest całodobowy monitoring instalacji alarmowej p.poż., 
zapewniający przesłanie sygnału do Miejskiej Straży Pożarnej w przypadku pożaru.  
Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją w oparciu o 
obowiązującą Polską Normą PN-EN – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne. W ramach oświetlenia awaryjnego należy zainstalować oświetlenie 
ewakuacyjne, umożliwiające łatwe i pewne wyjście z pomieszczeń i budynku w 
czasie zaniku oświetlenia podstawowego.  
W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuacji. 
  
Roboty zagospodarowania terenu 

Budynek Stolarni  

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania 
terenu. Planuje się wykonanie drogi dojazdowej - dla dostawców, poczty i 
odwiedzających oraz miejsc parkingowych. Nawierzchnie ciągów pieszych 
prowadzących do budynku oraz tych między budynkami należy wykonać z kostki 
brukowej. Ciągi piesze należy odróżnić kolorystycznie od ciągów pieszo jezdnych. 
Przewiduje się utworzenie, centralnego miejsca z pojemnikami na odpady, 
ogrodzonego siatką, zadaszonego w sposób lekki np. metalowym daszkiem. 

Teren przy OPS 

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania 
terenu. Planuje się min wykonanie miejsc parkingowych, placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, oświetlenia terenu, chodników oraz wydzielenie miejsca spotkań 
integracyjno-kulturalnych dla seniorów,. Nawierzchnie ciągów pieszych należy 
wykonać z kostki brukowej. Ciągi piesze należy odróżnić kolorystycznie od ciągów 
pieszo jezdnych. Przewiduje się utworzenie, centralnego miejsca z pojemnikami na 
odpady, ogrodzonego siatką, zadaszonego w sposób lekki np. metalowym daszkiem. 
Przedstawione powyżej założenia należy dopracować z Zamawiającym na etapie 
koncepcji przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej. 
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Roboty towarzyszące  

Przedsięwzięcie obejmuje koszty wykonania wszystkich niezbędnych usług, robót i 
prac: projektowych, architektonicznych, technicznych i inżynieryjnych, od 
momentu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie na jej 
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez przeprowadzenie wszystkich 
prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych aż po wykonanie prac 
zagospodarowania terenu, końcowe sprzątanie i uruchomienie. W tym również 
sprawowanie autorskiego.  
Obejmuje także koszty wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych, projektów 
przebudowywanych elementów konstrukcji nośnych, projektów wykonawczych 
instalacji technicznych i przebudowy przyłączy, projektów rekonstrukcji elementów 
odtwarzanych i elementów indywidualnych, niezbędnych operatów ochrony przeciw 
pożarowej i dendrologicznego oraz ewentualnych ekspertyz np. dotyczących 
elementów drewnianych czy gruntu. Przy projektowaniu dróg dojazdowych, ciągów 
pieszych na zewnątrz budynku oraz parkingu, wskazane jest wykonanie badań 
wytrzymałości warstw gruntu w celu prawidłowego wykonania prac 
nawierzchniowych. Należy przewidzieć stałą obsługę geodezyjną w trakcie 
realizacji robót remontowych. Przed uruchomieniem budynku należy 
przeprowadzić odpowiednie wymagane przepisami próby i pomiary funkcjonowania 
poszczególnych instalacji i urządzeń oraz przeszkolić personel użytkownika w 
zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń. Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi 
wbudowanych urządzeń DTR oraz dokumenty formalno-prawne dotyczące 
zastosowanych materiałów i urządzeń.  

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). i 
innych ustaw oraz rozporządzeń, Wszystkich Wymaganych Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.  Zamawiający informuje również, że jest 
zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.). Ponadto Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę 
projektowania i budowy, a w szczególności wyników niezbędnych badań i 
ekspertyz.  
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań 
wchodzących w skład kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
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przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 
podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kontraktu. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytacje obiektu oraz 
jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i 
towarzyszące zarówno do przygotowania projektu wykonawczego jak również 
prowadzenia robót. 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi próby 
eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania       
      nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenie stanowi załącznik do opracowania. 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem               
     zamierzenia budowlanego, 

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującym Polskim 
prawem, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im aktualnie obowiązującymi 
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, 
zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie 
metrycznym SI. 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania        
      robót budowlanych,  

- wyrys z mapy numerycznej z elementami treści mapy zasadniczej - działek 1289    
   oraz 1563, (załączniki do opracowania) 
- rysunki techniczne wykonania konstrukcji z podziałem na kondygnacje (format  
   pdf). 
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3. ANALIZA KOSZTÓW  INWESTYCJI:  

Szacunkowe zestawienie zakresu robót budowlanych na 
podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Dotyczy: Roboty budowlane związane z rewitalizacją istniejącego budynku po dawnej stolarni, 
w zakresie remontu kapitalnego mającego na celu poprawę jego stanu technicznego oraz 
estetyki zewnętrznej i wewnętrznej obiektu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z 
przeznaczeniem na działalność użyteczności publicznej Gminy Biała, a także roboty bud. 
związane z zagospodarowaniem teren przy OPS w Białej z przeznaczeniem na funkcje 
użytkowo-społeczne. 

Lp. Nazwa pozycji

1. Roboty budowlane- Stolarnia: 
- Naprawa pokrycia dachowego. 
- Ocieplenie stropodachu wraz z wykończeniem. 
- Wykonanie klatki schodowej na poddasze. 
- Wymiana wszystkich okien i drzwi. 
- Renowacje wnętrz wraz z wykończeniem i instalacjami i elewacji 
budynku

2. Instalacje wewnętrzne- Stolarnia: 
- Wykonanie nowych instalacji grzewczych (pompa ciepła, 
ogrzewanie). 
- Instalacje wod-kan. 
- Instalacje elektryczne. 
- instalacje wentylacyjne. 
- Instalacje przeciwpożarowe wraz z przebudową przyłączy mediów.

3. Instalacje zewnętrzne- Stolarnia 
- Wykonanie instalacji odgromowej na całym budynku. 
- Wykonanie odwodnienia połaci dachowych.

4. Roboty zewnętrzne- Stolarnia 
- Transport i montaż nowej windy. 
- Projektowane zagospodarowanie terenu. 
- Utwardzenie terenu. 
- Wykonanie miejsc parkingowych. 
- Wykonanie obszarów zieleni.

5. Roboty zewnętrzne- OPS 
- Wykonanie miejsc parkingowych. 
- Siłownia zewnętrzna. 
- Plac zabaw. 
- Chodniki. 
- Miejsce spotkania integracyjno-kulturalne.

6. Instalacje zewnętrzne- OPS 
- Wykonanie fontanny. 
- Wykonanie kanalizacji deszczowej. 
- Wykonanie oświetlenia terenu.

STR.   29
Biała, marzec 2017 r. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: 
„Rewitalizacja centrum miasta Biała - stolarnia            

     wraz z  terenem przy OPS w Białej”.

STR.   30
Biała, marzec 2017 r. 


