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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie „ MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. CIENISTA 2 W 
BYDGOSZCZY  NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH” obejmuje: 

 

• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń dla, adaptacji części 
pomieszczeń na cele Caritas oraz termomodernizacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
• wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych pomieszczeniach wraz 

przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeni do użytkowania w 
tym modernizacja instalacji w adoptowanych pomieszczeniach, wykonanie modernizacji 
oświetlenia i zabezpieczenia przeciwpożarowego 

• Wykonanie prac termomodernizacyjnych na podstawie założeń audytu energetycznego 
• Zakup i wykonanie niezbędnego wyposażenia 

 

W ramach niniejszego zamówienia wykonawca powinien zrealizować, z zachowaniem 
wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym: 
 

• adaptację pomieszczeń, modernizacja instalacji w adoptowanych pomieszczeniach, 
wykonanie modernizacji oświetlenia i zabezpieczenia przeciwpożarowego 

• termomodernizację budynków 
• wykonaniem  (zakup) niezbędnego wyposażenia 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej 

 

Dokumentacja projektowa powinna dostosować istniejący obiekt do dodatkowej funkcji 
organizacji warsztatów terapii zajęciowej i przyjmowania bezdomnych i osób niesamodzielnych z 
dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi 
normami, przepisami, standardami oraz podniesieniem funkcjonalności, bezpieczeństwa i 
komfortu użytkowania budynku, dostosować obiekt dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić 
zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej z zachowaniem wymagań określonych w 
niniejszym programie funkcjonalno użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 
 

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Adaptacja pomieszczeń na szatnię, ambulatorium, salę audiowizualną, pracownię rękodzieła, 
kuchnie, zaplecze kuchni, WC, ciągi komunikacyjne, salę komputerową, zachłystnę, 
pracownie na I piętrze, WC na I piętrze, pomieszczenie socjalne, salę narad, zaplecze, 
centrum bezdomności, garaże, salę ćwiczeń, magazyn, kotłownię/pomieszczenie 
gospodarcze, komunikację, WC, zaplecze/pomieszczenie mokre/magazyn wraz z 
wyposażeniem tych pomieszczeń, oraz wykonanie podjazdu, rampy oraz windy. W tym 
modernizacja instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w 
modernizowanych pomieszczeniach, wykonanie instalacji oświetleniowej i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego dla budynku. 

2. Wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia ścian i stropów oraz wymiany 
drzwi zewnętrznych oraz części okien oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. 

3. Wyposażenie adoptowanych pomieszczeń. 
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1.1.1.1. TERMOMODERNIZACJA 
 

Wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia ścian i stropów oraz 
wymiany drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. 

 

 Usprawnienie 

1 Modernizacja przegrody Ściana  piwn nadziem 

2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 

3 Modernizacja przegrody Ściana zewn antres 

4 Modernizacja przegrody OZ 1,17x3 'Wentylacja grawitacyjna' 

5 Modernizacja przegrody Ściana zewn garaz 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 

7 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 

8 Modernizacja przegrody DZ 0,9x2 'Wentylacja grawitacyjna' 

9 Modernizacja przegrody Strop zewn antres 

10 Modernizacja systemu grzewczego 

 
Usprawnienie będzie polegało na wykonaniu : 

1. Modernizacja przegrody Ściana  piwnica nadziemna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, = 0,036 

[W/(m•K)]; grubość 14 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 73,95m 2 

 

2. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 50-042, = 0,045 

[W/(m•K)]; grubość 17 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 101,78m 2 

 

3. Modernizacja przegrody Ściana zewn. antresola - poczekalnia - poczekalnia - poczekalnia 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, = 0,036 

[W/(m•K)];grubość 12 cm  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 97,17m 2 

 

4. Modernizacja przegrody OZ 1,17x3 'Wentylacja grawitacyjna' 

Powierzchnia całkowita okien przed modernizacją: 24,57m 2 

Powierzchnia całkowita okien po modernizacji: 24,57m 2 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

U= 0,90 

 
 

5. Modernizacja przegrody Ściana zewn. garaż 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, = 0,036 

[W/(m•K)]; grubość 14 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 10,39m 2 
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6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, = 0,036 

[W/(m•K)]; grubość 12 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 424,03m 2 

 

7. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH, = 0,038 

[W/(m•K)]; grubość 16 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 293,88m 2 

 

8. Modernizacja przegrody DZ 0,9x2 (drzwi zewnętrzne) 

Powierzchnia całkowita drzwi przed modernizacją: 5,40m 2 

Powierzchnia całkowita drzwi po modernizacji: 5,40m 2 

Stolarka nowa  szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

U= 1,50 (stolarka nowa) 

 
 

9. Modernizacja przegrody Strop zewn. antresola - poczekalnia - poczekalnia - poczekalnia 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH, = 0,038 

[W/(m•K)]; grubość 17 cm 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 150,53m 2 

 

10. Modernizacja systemu 
grzewczego 

Centralne ogrzewanie z kotłem gazowym, możliwe zmiany w regulacji, płukanie 
instalacji  

 

 

1.1.1.2. PRACE ADAPTACYJNE I WYPOSAŻENIE 
 

W ramach prac przywidziana jest adaptacja pomieszczeń na szatnię, ambulatorium, salę 
audiowizualną, pracownię rękodzieła, kuchnie, zaplecze kuchni, WC, ciągi komunikacyjne, salę 
komputerową, zachłystnę, pracownie na I piętrze, WC na I piętrze, pomieszczenie socjalne, salę 
narad, zaplecze, centrum bezdomności, garaże, salę ćwiczeń, magazyn, kotłownię/pomieszczenie 
gospodarcze, komunikację, WC, zaplecze/pomieszczenie mokre/magazyn wraz z wyposażeniem 
tych pomieszczeń, oraz wykonanie podjazdu, rampy oraz windy 
 
Zakres prac adaptacyjnych miara ilość 

podjazd 

        budowa m2 41 

rampa 

        budowa m2 7,5 

winda 

        wykucie stropów, posadowienie 
windy 

komp 1 

szatnia 

       wyburzenia ścian m2 21 

       wykonanie ścian m2 4 

       wykonanie posadzek m2 32,38 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZADANIA MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. 

CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

5 
 

       wyposażenie  komp 1 

ambulatorium 

       wykonanie ścian m2 6 

       wykonanie posadzek m2 15 

      drzwi szt. 1 

      wyposażenie komp 1 

sala audiowizualna 

      wybicie i wstawienie okien  3 

      wyburzenia ścian  12 

      wykonanie ścianek dzielonych m2 30 

      wykonanie kurtyny m2 20,4 

      wykonanie posadzek m2 107 

      sprzęt audiowizualny komp 1 

      umeblowanie komp 1 

pracownia rękodzieła 

     wyburzenia ścian m2 33 

     wykonanie posadzek m2 36 

     wykonanie ścian m2 2 

     drzwi szt. 1 

     umeblowanie komp 1 

pracownia gospodarstw domowego i kuchnia 

      wykonanie posadzek m2 36 

kuchnia 

      wyposażenie  komp 1 

      drzwi szt. 1 

zaplecze kuchni 

      wyburzenia ścian m2 6 

     drzwi szt. 2 

     wykonanie posadzek m2 25 

     wyposażenie  komp 1 

WC 

     wykonanie ścian m2 9 

     wykonanie posadzek m2 11 

     drzwi szt. 3 

     wyposażenie  komp 1 

komunikacja 

wyburzenia ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 80 

wykonanie ścian m2 9 

drzwi szt. 4 

sala komputerowa 

wykonanie stropu m2 73 

wykonanie posadzek m2 73 

wykonanie ścianek dzielonych m2 62,5 

drzwi szt. 2 

komputery szt. 15 

wyposażenie  komp 1 

zachrystia 

wykonanie ścian m2 9 

wyposażenie  komp 1 

pracownie I piętro     

drzwi szt. 3 
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WC 

wyburzenia ścian m2 9 

wykonanie ścian m2 6 

wykonanie posadzek m2 17 

drzwi szt. 1 

wyposażenie  komp 1 

pom. Socjalne 

wyburzenia ścian m2 12 

wykonanie posadzek m2 19 

wyposażenie  komp 1 

sala narad  

wyburzenia ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 21,12 

drzwi szt. 1 

zaplecze 

wyburzenia ścian m2 9 

drzwi szt. 1 

wykonanie posadzek m2 14 

centrum bezdomności 

poszerzenie schodów m2 8 

wyburzenia ścian m2 50 

wykonanie ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 92 

wyposażenie  komp 1 

garaże 

drzwi szt. 3 

pochylnia komp 1 

sala ćwiczeń 

wykonanie posadzek m2 36 

wyposażenie  komp 1 

magazyn 

drzwi komp 1 

wyposażenie  komp 1 

kotłownia/pom. Gosp. 

wykonanie ścian m2 14 

drzwi szt. 3 

wyposażenie  komp 1 

komunikacja 

drzwi Szt. 5 

WC 

wyburzenia ścian m2 12 

wykonanie posadzek m2 9 

wyposażenie  komp 1 

zaplecze/pom. Mokre/magazyn 

wyburzenia ścian m2 50 

wykonanie posadzek m2 33 

drzwi szt. 4 

wyposażenie  komp 1 
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Wyposażenie będzie obejmowało: 

I. Wyposażenie maszyny i urządzenia 

KUCHNIA 
1-komorowy, komora h=400 mm 
1a bateria ze spryskiwaczem i wylewką 
2 regał ociekoway 4-półkowy, półki perforowane 
3 stół chłodniczy 2-drzwiowy z blatem roboczym, agregat po prawej  
4stół przyścienny1    
5 kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem, moc palników: 36,5 kW, moc 
piekarnika: 7 kW, podłączenie gaz ziemny1   
6 stół przyścienny na szafce, drzwi skrzydłowe1   
7 patelnia uchylna, elektryczna, poj. 57 l, moc: 10,8 kW, zasilanie 230V  
8 stół przyścienny na szafce, drzwi skrzydłowe 
9 piec konwekcynjo-parowy elektryczny  
9a podstawa pod piec 1   
9b zmiękczacz automatyczny do pieca, czasowy 
9c pojemnik nieprzywierający GN 1/1 h=20 mm szt.7 
9d pojemnik perforowany GN 1/1 h=65 mm szt. 5 
9e pojemnik ze stali nierdzewnej GN 1/1 h=40 mm szt. 7 
9f płyn do mycia pieca 10 x 1 l 
10 okap przyścienny skośny z łapaczami tłuszczu (okap 2 częściach) 
11 stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym, agregat po prawej stronie 
12 Stół przyścienny z szafką grzewczą, drzwi suwane 
12a nadstawka grzewcza podwójna  
13 szafa chłodnicza biała, szt. 2 
14 stół ze zlewem 1-komorowym i blatem roboczym 
15 stół centralny na szafce, drzwi skrzydłowe (P), moduł 2 szuflad (L)1    
15 stół centralny na szafce, drzwi skrzydłowe (L), moduł 2 szuflad (P)1    
ZMYWALNIA 
16 stół załadowczy prawy ze zlewem 2-komorowym do zmywarki kapturowej (zaczepy od frontu) 
16a bateria ze spryskiwaczem i wylewką 
17 zmywarka kapturowa z pompą spustową1   
17a zmiękczacz automatyczny do zmywarki, objętościowy  
17b płyn myjący 12 kg 
17c płyn nabłyszczający 10 l 
18 stół wyładowczy lewy do zmywarki kapturowej 
19 szafa przelotowa, drzwi suwane 
MAGAZYN + JAJA 
20 szafa magazynowa, drzwi suwane szt. 2 
21 szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej, podwójna, poj. 1311 l1  
22 stół przyścienny ze zlewem 1-komorowym 
23 naświetlacz do jaj szufladowy 
24 chłodziarka podblatowa biała, poj. 130 l 
25 regał magazynowy 4-półkowy, półki pełne szt.3   
PRACOWNIA 
25 stół centralny, po środku moduł 3 szuflad szt.6   
26 kuchenka indukcyjna szt. 12    
OBRÓBKA MECHANICZNA 
27 krajalnica do wędlin i serów, nóż d=250 mm 
28 wilk do mielenia mięsa 
29 mikser ręczny l=240 mm mini MP 240 COMBI12  
30 waga pomocnicza, zakres ważenia do 15 kg 
31 sokowirówka J8016  
32 szatkownica do warzyw CL50, zasilanie 230V 
32a zestaw 6 tarcz do szatkownicy 
33 usługa montażu wraz z materiałami montażowych 

 

II. Wykonanie sieci komputerowej, alarmu i nagłośnienia w siedzibie CARITAS w Bydgoszczy 
1. Krasownica kat-6 24 porty – ilość 1 

2. Switche 24 portowe GB – ilość 1 
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3. Kabel patchkord kat-6 – ilość 24 

4. Szafka montażowa rakowa 100x60x60 cm – ilość 1 

5. Skrętka komputerowa UTP kat-6 – ilość 915 

6. Korytka montażowe 60x20 – ilość 300 

7. Gniazda sieciowe RJ-45 z końcówkami – ilość 24 

8. UPS 1000w – ilość 1 

9. Serwer HP – ilość 1 

10. Drukarka wieloczynnościowa RICOH – ilość 1 

11. Robocizna za 1 rbg/30zł – ilość 400 

12. Centrala alarmowa PERFEKTA 24 czujki, moduł GSM kompl. – ilość 1 

13. Czujki alarmowe – ilość 24 

14. Syrena alarmowa – ilość 1 

15. Przewód elektryczny 6x0,5 – ilość 0,8 

16. Robocizna za 1 rbg/25 zł – ilość 60 

17. Zestaw nagłaśniający 4 kolumny wzmacniacz, mikrofony – ilość 4 

18. Robocizna za 1 rbg/25 zł – ilość 120  

19. Komputery 15 szt. 

20. Szafki – 15 szt. 

21. Biurka – 15 szt. 

22. Krzesła 15 szt. 

23. Stoły 15 szt. 

 

1.1.1.3. Modernizacja instalacji 

 

Należy wykonać modernizację instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania w modernizowanych pomieszczeniach, wykonanie instalacji oświetleniowej i 
zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku. 
 

Przywidziany zakres prac: 

wykonanie instalacji el. m 450 

wykonanie instalacji CO m 80 

wykonanie instalacji 
wodociągowej m 50 

wykonanie instalacji 
kanalizacyjnej m 40 

oświetlenie kpl 
 zabez. przeciwpożarowe kpl 
 

 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZADANIA MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. 

CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

9 
 

 

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

OPIS OGÓLNY STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem III kondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie 
wolnostojącej.  

Na program funkcjonalno-użytkowy obiektu składają się pomieszczenia mieszkalne, 
biurowe, magazynowe i gospodarcze. 

Budynek ma tradycyjną konstrukcję: 

• ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem gr. 5cm 
• stropy żelbetowe  
• stropodach wentylowany z płyt korytkowych krytych papą 
• stolarka okienna i drzwiowa PVC 
 

Media infrastruktury technicznej 

Na terenie działki doprowadzone jest przyłącze gazowe, wodne, kanalizacyjne oraz 
energetyczne.  

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod. – kan. , c.o. i wentylację. 
Ogrzewanie budynku odbywa się przez instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pieca 
grzewczego na gaz ziemny znajdującego się w piwnicy. 

Zestawienie powierzchni 

• powierzchnia zabudowy -  475,78 m² 
• powierzchnia użytkowa piwnicy – 337,54 m² 
• powierzchnia użytkowa parteru - 341,58 m² 
• powierzchnia użytkowa piętra - 297,47 m² 
• powierzchnia użytkowa -  976,59 m² 
• powierzchnia całkowita – 1096,67 m²  

Zestawienie pomieszczeń przed modernizacją 

Lp nazwa 

Powierzchnia w m2 

całkowita użytkowa 

PARTER PRZED MODERNIZACJA 386,66 341,58 

1 POM.BIUROWE 34,05 34,05 

2 POM.BIUROWE 19,76 19,76 

3 POM.BIUROWE 7,68 7,68 

4 KOMUNIKACJA 13,72   

5 WC 3,26 3,26 

6 MAGAZYN 5,06 5,06 

7 WC 3,00 3,00 

8 MAGAZYN 4,13 4,13 

9 KUCHNIA 35,12 35,12 

10 KOMUNIKACJA 3,74   

11 SALA SPOTKAŃ 36,37 36,37 

12 POM.BIUROWE 15,05 15,05 

13 MAGAZYN 6,09 6,09 
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14 POM.BIUROWE 14,60 14,60 

15 KOMUNIKACJA 13,57   

16 AULA 107,38 107,38 

17 KOMUNIKACJA 14,05   

18 SKLEP 39,03 39,03 

19 POM.BIUROWE 11,00 11,00 

PIETRO   329,97 297,47 

1 POM.BIUROWE 9,49 9,49 

2 KOMUNIKACJA 6,82   

3 ŁAZIENKA 3,37 3,37 

4 POKÓJ ZAJĘĆ 13,95 13,95 

5 POM.BIUROWE 13,79 13,79 

6 ŁAZIENKA 3,34 3,34 

7 POM.BIUROWE 10,71 10,71 

8 KOMUNIKACJA 6,83   

9 POKÓJ ZAJĘĆ 31,24 31,24 

10 ŁAZIENKA 3,76 3,76 

11 POKÓJ ZAJĘĆ 36,10 36,10 

12 POKÓJ ZAJĘĆ 36,80 36,80 

13 KAPLICA 52,52 52,52 

14 KOMUNIKACJA 18,85   

15 ANTRESOLA - poczekalnia 82,40 82,40 

PODZIEMIE   380,04 337,54 

1 WC 6,25 6,25 

2 MAGAZYN 10,22 10,22 

3 MAGAZYN 60,92 60,92 

4 MAGAZYN 43,65 43,65 

5 WC DAMSKI 17,30 17,30 

6 MAGAZYN 1,96 1,96 

7 WC MĘSKI 13,67 13,67 

8 MAGAZYN 15,22 15,22 

9 POM.GOSP. 4,50 4,50 

10 POM.GOSP. 6,00 6,00 

11 KOTŁOWNIA 24,38 24,38 

12 POM.GOSP. 3,00 3,00 

13 POM.GOSP. 7,76 7,76 

14 MAGAZYN 25,00 25,00 

15 MAGAZYN 36,80 36,80 

16 KOMUNIKACJA 42,50   

17 POM.GOSP. 12,43 12,43 

18 GARAŻ 15,14 15,14 

19 GARAŻ 16,67 16,67 

20 GARAŻ 16,67 16,67 

  RAZEM: 1 096,67 976,59 
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1.1.2.2. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO 
WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 

 

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu – w czterech 
egzemplarzach; 
2. Projektów wykonawczych w czterech egzemplarzach w branżach: 

a. architektonicznej, 
b. konstrukcyjnej,  
c. instalacji sanitarnych:, wodno – kanalizacyjnej , 
centralnego ogrzewania, w adaptowanych pomieszczeniach 
d. instalacji elektrycznych w adoptowanych pomieszczeniach,  

4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w dwóch egzemplarzach;  
5. Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – w dwóch egzemplarzach; 
6. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na płycie CD/DVD– w min. jednym egzemplarzu;  
7. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, 
niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania; 
8. Uzyskanie oświadczeń o skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych;  
9. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót opartych o wykonaną dokumentację 
projektową;  
10. Realizacji robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną 
dokumentację projektową 
 

Dokumentacja projektowa powinna: 

 

• być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, któremu ma służyć oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny 
zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu; 
 
• w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 
materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, 
urządzenia i wyposażenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane; 
 
• uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, 
niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez 
rzeczoznawców w zakresie higieniczno-sanitarnym ,pożarowym i bhp.; 
 
• posiadać oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 
projektowych, które powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności ; 
 
• wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów; 
 
• dokumentacja projektowa powinna być odrębnymi opracowaniami w którym wydzielone 
będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup 
robót, klas robót i kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w 
rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; 
 
• zakres i forma projektu ma być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego;  
• projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrębne opracowania, 
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• w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale  
spięte. 
 
 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 
minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako wytyczne Inwestora. 
Projekt musi u akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu 
określonego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

 

Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. 
 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek 

 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Podane w 
programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 

W przypadku braku możliwości zaprojektowania nadbudowy i przebudowy budynku 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, j akim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. nr 75, poz. 690 z pó źn. zm. ) należy uzyskać stosowne odstępstwo od wymagań przepisów 
w tym zakresie w trybie przewidzianym w § 2 ww. rozporządzenia MI. 
 
 

 

1.1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE OBIEKTU 

 

Po przebudowie, nadbudowie i remoncie budynek ma zapewnić niezbędną infrastrukturę 
w celu prawidłowego funkcjonowania budynku publicznego. Zamawiający oczekuje, że prace 
budowlane wykonane w oparciu o dokumentację projektową zapewnią zwiększenie powierzchni 
użytkowej, podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego, oraz dostosują obiekt do 
obowiązujących przepisów p.poż, bhp oraz sanepid. 
 

W ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć: 
 

- adaptacja pomieszczeń na szatnię, ambulatorium, salę audiowizualną, pracownię 
rękodzieła, kuchnie, zaplecze kuchni, WC, ciągi komunikacyjne, salę komputerową, 
zachłystnę, pracownie na I piętrze, WC na I piętrze, pomieszczenie socjalne, salę narad, 
zaplecze, centrum bezdomności, garaże, salę ćwiczeń, magazyn, 
kotłownię/pomieszczenie gospodarcze, komunikację, WC, zaplecze/pomieszczenie 
mokre/magazyn wraz z wyposażeniem tych pomieszczeń, oraz wykonanie podjazdu, 
rampy oraz windy 

- termomodernizację budynku;  
- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych;  
- zaprojektowanie i montaż dźwigu osobowego.  

 

1.1.3.1. ZMIANY POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI WRAZ 
Z OKREŚLENIEM ICH PLANOWANEJ FUNKCJI  

 

W związku z planowaną przebudową, oraz remontem w ramach, którego zostaną 
zoptymalizowane powierzchnie sanitariatów, komunikacji oraz sal przewiduje się wzrost 
powierzchni użytkowej obiektu zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
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Ponieważ przedmiotem inwestycji są zmiany wprowadzane w istniejącym budynku, 
podane wskaźniki powierzchniowe są w znacznej części wynikowe, a pomieszczenia są 
ograniczone istniejącą tkanką. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni 
określonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 20% pod warunkiem spełnienia 
wymogów i założeń funkcjonalnych, uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodności z 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się również zamianę miejscami pomieszczeń, 
w szczególności ze względu na uwarunkowania techniczne wynikłe w trakcie opracowywania 
dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. Dopuszcza się 
zlokalizowanie w budynku nie wymienionych w niniejszym programie pomieszczeń 
technicznych, zapleczowych i funkcji obsługujących jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych, 
funkcjonalnych lub przepisów prawnych. 

 
 
Zestawienie pomieszczeń po modernizacji 
PARTER PO MODERNIZACJI   

Lp nazwa pow. 

1 SALA AUDIOWIZUALNA 73,14 

2 SKLEP 34,05 

3 KOMUNIKACJA 13,72 

4 ZAPLECZE KUCHNI 11,58 

5 WC (SKLEPU) 3,26 

6 WC 5,06 

7 WC 7,79 

8 ZAPLECZE KUCHNI 12,09 

9 KUCHNIA 35,12 

10 KOMUNIKACJA 3,76 

11 KOMUNIKACJA 5,81 

12 PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 36,37 

13 PRCOWNIA RĘKODZIEŁA I POLIGRAFII 36,37 

14 KOMUNIKACJA 59,08 

15 KOMUNIKACJA 9,95 

16 AMBULATORIUM 14,86 

17 SZATNIA 32,38 

18 WINDA 3,00 

19 PODJAZD 41,16 

20 RAMPA 7,5 

   PIETRO     

1 ZAPLECZE 13,37 

2 SALA NARAD 21,12 

3 POM.SOCJALNE 18,8 

4 WC 16,99 

5 PRACOWNIA LOGOPEDYCZNO-PSYCHIATRYCZNA 31,24 

6 ŁAZIENKA 3,76 

7 PRACOWNIA ZAJĘCIOWA 36,1 

8 PRACOWNIA PLASTYCZNA 36,8 

9 KOMUNIKACJA 18,85 

10 KOMUNIKACJA 82,4 

11 KAPLICA 44 

12 ZACHRYSTIA 5,25 

13 WINDA 3 

14 SALA WARSZTATOWO-KOMPUTEROWA 72,75 
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PODZIEMIE     

1 WC 8,73 

2 KOMUNIKACJA 8,06 

3 ZAPLECZE ŚWIETLICY 15,04 

4 POM. MOKRE 18,61 

5 MAGAZYN 15,22 

6 KOMUNIKACJA 42,5 

7 CENTRUM BEZDOMNOŚCI 92,38 

8 KOMUNIKACJA 23,11 

9 MAGAZYN 25 

10 SALA ĆWICZEŃ 36,8 

11 POM. GOSP. 12,43 

12 MAGAZYN 15,14 

13 GARAŻ 16,67 

14 GARAŻ 13,82 

15 KOMUNIKACJA 23,11 

16 POM.GOSP. 4,5 

17 POM.GOSP. 6 

18 POM.GOSP. 13,15 

19 KOTŁOWNIA 7,85 

20 POM.GOSP. 3 

21 WC 7,76 
 
 

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Projekt przebudowy, powinien być opracowany na podstawie niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego . Zamawiający dopuszcza modyfikację założeń programowych i inne 
rozwiązania architektoniczne, dla których wyrazi akceptację. Prace projektowe i realizacja objęte 
przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-
użytkowego, z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
Zaprojektowane i wykonane elementy, urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić 

obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, 
dotyczących w szczególności: 

 
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowania,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród. 
 

Nie dopuszcza się zaprojektowania materiałów szkodliwych dla otoczenia lub 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 

 

1.2.1. WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, WYKOŃCZENIA 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

W wymaganiach dotyczących konstrukcji: 
 

a. nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem poniższych 
uwag dotyczących konstrukcji (Istotne uwagi dotyczące konstrukcji 
budynku i jego stanu technicznego),  

b. bezwzględne spełnienie jest wymagań bezpieczeństwa konstrukcji,  
c. projekt rozwiązań konstrukcyjnych powinien uwzględniać 
ekonomikę kosztów ich wykonania. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA: 
 

- bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych ;  
- forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu, 
przyjęte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką, ;  
- budynek powinien zostać przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne 
ruchowo ;  
- klatki schodowe powinny zostać wydzielone ogniowo, o ile będzie to wymagane 
obowiązującymi przepisami, wydzielone klatki schodowe należy wyposażyć w instalacje 

oddymiania ; 
- nowe ścianki działowe murowane wykonane np cegły ceramicznej;  
- drzwi zewnętrzne z aluminium i/lub PCV, szklone szkłem bezpiecznym ;  
- drzwi wewnętrzne do sal drewniane, z aluminium i/lub PCV, szklone szkłem bezpiecznym 
, wyciszane ; drzwi p.poż. przeszklone ;  
- drzwi porządkowe inne niż z PCV lub aluminium – z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych (trudnozapalnymi) konfekcjonowane z ościeżnicami regulowanymi 
obejmującymi; 
- w projekcie należy przewidzieć wszystkie elementy wyposażenia stałego ;  
- w sali gimnastycznej (sportowej) należy przewidzieć okładziny ścian z materiałów 
wyciszających, możliwość zaciemnienia oraz oświetlenie zabezpieczone przed stłuczeniem ;  
- okna w salach lekcyjnych wyposażone w rolety pozwalające zaciemnić pomieszczenie;  
- grzejniki w pomieszczeniach w których przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci 
wyposażone w osłony ;  
- pomieszczenia, w których przechowywane będą dane objęte ochroną, w tym dane 
osobowe muszą być zabezpieczone przed włamaniem poprzez zastosowanie w stolarce okiennej 
szyb antywłamaniowych i zamontowanie drzwi o klasie odporności na włamanie min. „C” ;  
- pomieszczenia sanitarne dla dzieci – gabaryty urządzeń dostosowane do użytkowników, 
armatura z centralnym systemem mieszaczy, lustra nad umywalkami, wieszaki na ręczniki, 
pojemniki na mydło w płynie, kosze na śmieci  
- budynek należy wyposażyć w windę towarowo osobową obsługującą wszystkie 
kondygnacje budynku podstawowego;  
- termomodernizacja ścian i dachów budynku oraz projektowanej stolarki okiennej i 
drzwiowej musi zapewnić wymagane przepisami współczynniki przenikania ciepła obowiązujące 
od 2019r. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

Sieci zewnętrzne i przyłącza: 
 

W ramach projektu niezbędna jest analiza zgodności aktualnych przydziałów na media z 
zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych (związanych z planowaną 
modernizacją budynku).  

W budynku należy przewidzieć modernizację (wymianę) lub montaż instalacji: 
Instalacje sanitarne wewnętrzne: 

• Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.)  
• Instalacje wod. –kan. (woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna), 
• Kanalizacja deszczowa, 

 

Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
• Instalacja oświetlenia podstawowego, 
• Instalacja oświetlenia miejscowego,  
• Instalacja oświetlenia awaryjnego, 
• Instalacja gniazd wtykowych 230V, 
• Zasilanie urządzeń technologicznych, 
• Instalacja siłowa,  
• Ochrona przepięciowa instalacji, 
• Ochrona przeciwporażeniowa instalacji, 
• Instalacja odgromowa. 

 

Instalacje teletechniczne wewnętrzne: 
• Instalacja nagłośnienia   
• Instalacja komputerowa. 

 

1.2.1.1. PRZEWIDYWANE ROBOTY BUDOWLANE 
 

1.2.1.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE 
 

• roboty rozbiórkowe związane z projektowaną nadbudową budynku: rozbiórka 
dachu, stropodachu, kominów ponad dachem, obróbek blacharskich, itp. ; 
• rozbiórka części ścian wewnętrznych;  
• rozbiórka schodów wewnętrznych;  
• niezbędne prace rozbiórkowe w zakresie ścianek działowych, przegród;  
• niezbędne prace demontażowe w zakresie urządzeń i wyposażenia;  
• demontaż kompletnej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem lub wybiciem 
nowych otworów drzwiowych; 
• rozbiórka wszystkich posadzek i okładzin ściennych (klepka, panele podłogowe, 
 
lastryko, posadzka cementowa, terakota, glazura, obudowy drewniane i drewnopochodne) z 
wyjątkiem tynków; 
• skucie warstw podpodłogowych, rozebranie warstw izolacyjnych;  
• wykucie parapetów wewnętrznych;  
• demontaż balustrad;  
• demontaż osłon grzejnikowych, szaf wbudowanych, itp.;  
• wykucia otworów w ścianach i stropach;  
• wykucie bruzd instalacyjnych;  
• demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych z aparatami, urządzeniami, osprzętem 
instalacyjnym, armaturą i przyborami. 
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1.2.1.1.2. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE, MODERNIZACYJNE 
 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY  
• kompletne roboty budowlano – montażowe, instalacyjne i wykończeniowe  
związane z wykonaniem stropów w antresoli zgodnie z projektem. 
 

ROBOTY  betonowe i izolacyjne w zakresie podłoży, podkładów;  
• wykonanie lokalnie izolacji przeciwwilgociowych(w przypadku stwierdzenia potrzeby 
ich wykonania); 
• roboty murowe: zamurowania, nowe ścianki działowe;  
• wykonanie nadproży nad nowymi i poszerzonymi otworami drzwiowymi;  

• roboty montażowe w zakresie ścianek systemowych, przegród wewnętrznych, obudów,  
itp.;  
• montaż stolarki okiennej;  
• montaż nowych parapetów z konglomeratu;  
• montaż stolarki drzwiowej;  
• montaż balustrad schodowych, pochwytów, drabin, itp.;  
• wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych posadzek z cokołami;  
• wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach „mokrych”, pomieszczeń kuchni wraz z 
zapleczem kuchennym, zespołach sanitarnych; 
• wykonanie, uzupełnienie, naprawa tynków na ścianach i sufitach;  
• zabezpieczenie narożników ścian elementami z tworzywa sztucznego w miejscach 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne; 
• malowanie tynków wewnętrznych;  
• wykonanie, modernizacja instalacji wewnętrznych z aparatami, urządzeniami osprzętem 
instalacyjnym, armaturą i przyborami;   
• montaż windy; 
 

1.2.1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I WYKOŃCZENIA 
 

POMIESZCZENIA NA ZAJĘCIA GRUPOWE  
 

Posadzka - wykładzina obiektowa PVC z wywinięciem na ścianę o właściwościach 
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodłogowych), wymaga się 
zastosowania 5-ciu różnych kolorów. 
 

Ściany - farba zmywalna, wymaga się zastosowania 5-ciu różnych kolorów. 
 

 

SZATNIA 

 

Posadzka - wykładzina obiektowa PVC z wywinięciem na ścianę o właściwościach 
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodłogowych). 

 

Ściany – lamperia do wysokości 1.8 m z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych 
na uszkodzenia mechaniczne, powyżej farba zmywalna 
 

Wyposażenie – zmiana systemu boksów szatniowych z wieszakami na system szafkowy. 
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POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE 

 

Posadzka - wykładzina obiektowa PVC lub dywanowa z wywinięciem na ścianę o właściwościach 
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodłogowych). 
 

W oknach - uzupełnienie rolet do zaciemnienia. 
 

TOALETY, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 
 

Posadzka - posadzki zmywalne, wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, antypoślizgowe: np. 
płytki gres o podwyższonych parametrach użytkowych. Seria z płytek litych, barwionych w masie. 
 

Ściany - glazura do wysokości drzwi, powyżej farba zmywalna. 
 

Sufity - farba odporna na działanie pary wodnej. 
 

KOMUNIKACJA 

 

Posadzka - wykładzina obiektowa PVC z wywinięciem na ścianę o właściwościach 
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodłogowych). 

 

Ściany – lamperia do wysokości 1.8 m z materiałów łatwozmywalnych i odpornych na 
uszkodzenia mechaniczne, powyżej farba zmywalna - wymaga się zastosowania 5-ciu różnych 
kolorów. 
 

Filary zabezpieczone narożnikami z tworzywa sztucznego do wysokości 1,2 m . 
 
 
 

KLATKA SCHODOWA  

 

Schody i podesty - wykończenie powierzchni - lastryko lub konglomerat zabezpieczone 
antypoślizgowo poprzez oklejenie lub zatarcie powierzchni – klasa antypoślizgowości min. R11 
wg DIN 51130. 

 

Ściany lamperia do wysokości 1.8 m z materiałów łatwozmywalnych i odpornych na uszkodzenia 
mechaniczne, powyżej farba zmywalna. 

 

Balustrady z pochwytami o dwóch wysokościach - dla dzieci i dorosłych - z zamontowanymi na 
poręczach ogranicznikami. 
 

 

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE  

 

Wyposażenie bloku kuchennego i zaplecza należy wykonać wg. projektu wykonawczego 
technologii kuchni opracowanego przez wykonawcę na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej. 

 

Należy zaprojektować i wykonać pełen proces technologiczny, począwszy od przyjęcia surowców 
do wydania gotowych potraw momentu otrzymania gotowych oraz ich podania. 
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Całe zaplecze gastronomiczne powinno obejmować odpowiednio do ich funkcji wyposażone 
działy: 
 
• Dział magazynowy ; 
• Dział produkcyjny (kuchnia właściwa, obróbka zimna surowców); 
• Zmywalnię naczyń. 
 

W związku z niewystarczającą wysokością pomieszczeń bloku gastronomicznego należy 
uzyskać stosowne odstępstwo od przepisów w trybie opisanym w pkt. 1.1.2.2 niniejszego 
opracowania. 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW: 
 

Wykładzina homogeniczna PCV np.Tarkett Optima lub równoważna spełniająca wymogi: 

• grubość całkowita wg EN 428 : 2.00 mm , 
• warstwa użytkowa wg EN 429 : 2.00 mm , 
• odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna , 
• oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna , 
• klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 , 
• właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : min.R9 , 
• właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV , 
• odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 :  ≥6 ,  
• odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność , 
 
• odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala 
na rozwój. 
• grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P , 

• waga całkowita : 2800g/m² , 
 

Parametry techniczne płytek ceramicznych lub gresowych : 
• wymiar podstawowej płytki: 60x60 cm, 30x60 cm,  
• grubość: min 11 mm,  
• dla schodów - stopnice systemowe oryginalne w postaci kształtek z zaokrągloną krawędzią,  
• wytrzymałość na zginanie wg ISO 10545-4 35 = ~ 50N/mm²,  
• mrozoodporne, rozszerzalność cieplna ( UNI EN103 ) ~ 7.000.000/°C , 

• absorpcja wody ( ISO 10545-3 ) ~ 0,1%, 

• odporność na ścieranie wgłębne ( ISO 10545-6 ) 150 mm³,  
• twardość w skali Mohsa ( UNI EN 101) 5-7,  
• odporność na środki chemiczne, 
• klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 min. R10 

• tolerancja grubości ( ISO 10545-2 ) ± 5%, 

• płaszczyznowość ( ISO 10545-2 ) ± 0,5%, 

• prostopadłość ( ISO 10545-2 ) ± 0,6%, 

• prostoliniowość krawędzi ( ISO 10545-2 ) ± 0,5%. 
 

Wykładzina dywanowa biurowa: 
pętelkowa, układana bezkierunkowo. Wykładzina powinna spełniać wymogi: 
 
• włókno nie gorsze niż recyklowany nylon, barwione w masie, o wysokości nie mniejszej 
niż 3,3 mm i wysokości całkowitej nie mniejszej ni 7,5 mm , 

• liczba przeszyć na 1 m² nie mniejsza ni 167000, masa okrywy nie nisza od 570 g/m2, 
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• podłoże bitumiczne wzmocnione dwiema warstwami włókna szklanego, 
stabilność wymiarowa nie większa ni 0,2 % , 
• klasa odporności na zużycie nie gorsza niż Class 33/LC1, spełniająca atest EN1307,  
• odporność ogniowa spełniajca standard ISO 13501,  
• dźwiękopochłanialność nie gorsza od 23 dB,  
• odporność na płowienie o wartości nie gorszej niż 6,  
• wymagany atest IBM – odporność na elektryczność statyczną (pomiędzy 5 x 105 do 2 
x 1010 W), 
• odporność na kółka krzeseł >2,4 ,  
• odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala 
na rozwój. 

 

Tynki wewnętrzne, okładziny ścian :  
• Wykonanie, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach: tynki 
gipsowe lub tynki cem. – wap. kat. III + gładź gipsowa na ścianach i na stropach;  
• metrach użytkowych: płytki glazury, gres; 
• W pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza połączenia podłogi ze ścianami muszą być 
wykonane jako obłe, ułatwiające utrzymanie czystości lecz nie utrudniające ustawienie sprzętów 
kuchennych i mebli gastronomicznych;  
• Wszystkie narożniki okładzin ceramicznych ściennych wykończyć bez użycia listew PCV, tj. 
szlifowane lub za pomocą kształtek ceramicznych; 
• Tynki wewnętrzne malowane farbą emulsyjną, zmywalną, odporną na szorowanie, co 
najmniej dwukrotnie z gruntowaniem. 
 

Farby i lakiery: 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne; 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane;  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe, kopolimeryzowane 
styrenowe; 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych na rozpuszczalniku wodnym, 

• mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek rozpuszczalnych w wodzie;  
• mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowych rozpuszczalnych w wodzie, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery rozpuszczalne w wodzie ; 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych;  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

Wszystkie farby i lakiery powinny spełniać obecnie obowiązujące normy. 
 

Parametry techniczne nowoprojektowanych okien: 
 

Proponuje się okna o podwyższonej odporności na przenikanie ciepła, ciepłe sztywne 
profile, zestawy szklane trzy szybowe. Powinny być one bezpieczne lub zabezpieczone 
przeciwudarowo (ze względu na bezpieczeństwo dzieci). 
 
Jakość okien jest istotnym warunkiem dobrze działającej wentylacji mechanicznej, nie tylko 
poprzez ilość przepuszczanego przez nie promieniowania podczerwonego. Ich potencjalna 
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nieszczelność w przypadku uruchomionej zimą wentylacji lub latem klimatyzacji, jest przyczyną 
złego działania całego systemu. Z tego powodu należy zwrócić uwagę i na ten aspekt sprawy. 
 

Konieczne: możliwość uchylenia lub rozwarcia okna do wietrzenia przy braku wentylacji 
mechanicznej. Sytuacja ta musi być bezpieczna dla uchylającego okno dziecka oraz po rozwarciu 
lub uchyleniu w stopniu maksymalnym nie może umożliwiać sytuacji niebezpiecznych. 
 

Konieczne: otwieranie okna (do wnętrza budynku) w celu możliwości umycia. Musi być 
zabezpieczone przed takim otwarciem przez osoby nieupoważnione. 
 

Okna powinny być wyposażone również w elementy zasłaniające światło od strony 
wewnętrznej. Optymalne pod tym względem są wertikale (pionowe żaluzje materiałowe). Łatwe 
w obsłudze i w konserwacji, można je zsunąć na boki, regulować ilość światła, a po zabrudzeniu 
pierze się je normalnie w pralce. Niestety nie zastąpią zewnętrznych elementów przesłaniających 
ich skuteczność na tym polu w stosunku do brisolei jest około pięciokrotnie niższa. Parapety będą 
występować ponad niszami na kaloryfery - w takim przypadku nie powinny wystawać poza lico 
ściany (względy bezpieczeństwa).  

Część okien wyposażyć w nawiewniki jako część systemu wentylacji budynku. Ilość 
Nawiewników ustalić w projekcie. 

Kolor stolarki należy dobrać analogicznie do istniejącej. 
 

Parametry okna: 
 
• głębokość zabudowy maksimum 100 mm,  
• pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką tworzywową,  
• min. 7-komorowy przekrój,  
• profil bezołowiowy,  
• klasa A,  
• potrójny system uszczelnienia,  
• współczynnik izolacyjności profilu uf nie gorszy niż: 1 w/m2k,  
• współczynnik izolacyjności zestawu szklanego ug nie gorszy niż: 0,5 w/m2k ,  
• przepuszczalność powietrza nie gorsza niż: Klasa 4 a= 0,75 [m3/(m.h)] ,  
• wodoszczelność nie gorsza niż: klasa 5A (200 Pa). 

 

Parametry stolarki drzwiowej: 
 
Drzwi do pomieszczeń administracyjnych, WC, magazynów: 
• skrzydła drzwi powinny być pełne, płytowe, o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej, wzmocnione;  
• przylgowe, zawiasy potrójne dokręcane, wyposażone w zamek, ościeżnice obejmujące 
ścianę, regulowane; 
• drzwi do pomieszczeń, w których będą przechowywane dane objęte ochroną (gabinet 
dyrektora sekretariat, pokój nauczycielski, pokój pedagoga i logopedy, pokój kierownika 
administracji, pokój pielęgniarki), powinny być antywłamaniowe. 
 
Drzwi do kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchni: 
• odporne na wilgoć; 
• skrzydła drzwi powinny być pełne. 
 
Drzwi wewnętrzne do klatek, przedsionków:  
• aluminiowe, regulowane, przeszklone, bezpieczne; 
• drzwi wydzielające klatki lub strefy pożarowe wykonać w odpowiedniej odporności 
ogniowej. 
 

Wszystkie przegrody i drzwi wewnętrzne drewniane, z PCV i aluminiowe powinny być szklone 
szkłem bezpiecznym 
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Drzwi zewnętrzne wejściowe: 
 
• fabrycznie wykończone, regulowane, odporne na warunki atmosferyczne ;  
• drzwi z profili aluminiowych o parametrach: kształtowniki min. trzykomorowe, 
aluminiowe, izolowane termicznie, „ciepłe”, malowane proszkowo;  
• wypełnienie: panel pełny izolowany termicznie, „ciepły” i – szklone zestawem 

szybowym: dwustronnie szkło klasy P2 wg PN-EN 356, wypełnione argonem; 
• drzwi wyposażone w zamki antywłamaniowe klasy C, 
• drzwi z samozamykaczem, 

• Kolor stolarki należy dobrać analogicznie do istniejącej. 
 

 

ELEWACJA  
Przewiduje się systemowe, bezspoinowe (BSO) docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

warstwą styropianu (o grubości określonej w dokumentacji projektowej) -aby osiągnąć 
projektowaną wielkość oporu cieplnego R i projektowany współczynnik przenikania ciepła przez 
przegrody budowlane. 

Zastosować płyty styropianowe z fabrycznym frezem układane na zakładkę. 
Podłoże do przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie i  

usunięcie luźnych niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane 
dla ułożenia płyt styropianowych z frezem. 

Mocowanie płyt winno być wspomagane łącznikami mechanicznymi. 
Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubości nie 

mniejszej niż 2cm; krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi 
System ocieplenia ścian powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia 

mechaniczne. 
Obróbki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe – z blachy tytanowo – cynkowej. 
Kolor elewacji w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem, w odcieniach szarości: Kolor: 

szary mleczny, Symbol nr: RAL 7047. 
Na ścianie od strony kościoła należy wykonać logo organizacji Caritas powyżej okien 

piętra o wymiarach orientacyjnych: wys. 3mxszer.8m. 
Przed przystąpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie terenu dookoła budynku, 

aby nic nie uległo zniszczeniu i zabrudzeniu. Wszelkie sąsiadujące ze ścianami rośliny lub 
elementy małej architektury powinny być szczelnie osłonięte folią lub specjalną siatką. 

 
 

KONSTRUKCJE METALOWE, ŻELBETOWE, MUROWANE  
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych, metalowych, 
murowanych z elementów drobnowymiarowych i drewnianych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartych w odpowiednich dokumentach odniesienia: aktualnie obowiązujących 
normach, aprobatach technicznych, certyfikatach itp. 
 
1.2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU (bryła 
podstawowa): 
 

instalacji wewnętrznych: 
 

o instalacja oświetlenia podstawowego (częściowa wymiana opraw 
oświetleniowych), instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, 

 
o po przeprowadzonych obliczeniach zainstalować dodatkowe oprawy 

oświetleniowe, aby uzyskać natężenie oświetlenia zgodnie z normą, 
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o wymienić zużyte gniazda wtyczkowe 1-bieg. 250V w pomieszczeniach kuchni i 
korytarzu, wymiana przewodów zasilających odbiorniki technologiczne w 
kuchni, 

 
 

instalacji zewnętrznych: 
 

instalacja odgromowa-częściowa wymiana przewodów odprowadzających, 
instalacje oświetlenia zewnętrznego-(wymiana opraw i montaż dodatkowych opraw w celu 
uzyskania natężenia oświetlenia zgodnie z normą). 

 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTYRCZNEJ 

 

We wszystkich pomieszczeniach objętym zakresem należy przewidzieć wykonanie 
instalacji elektrycznej. Instalacje należy projektować przy założeniu zwiększenia mocy o 
25%(również w tablicach elektrycznych). 
 

Zakres instalacji wewnętrznej silnoprądowej: 
 
• po przeprowadzeniu obliczeń ewentualna zmiana istniejącego zasilania po 
uzyskaniu warunków przyłączenia przez dostawcę energii elektrycznej, 
• montaż rozdzielnicy głównej i tablic oddziałowych,  
• instalacji wewnętrznych linii zasilających (wlz),  
• instalacji oświetlenia ogólnego,  
• instalacji oświetlenia awaryjnego,  
• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,  
• instalacje zasilania urządzeń technologicznych,  
• instalacje połączeń wyrównawczych,  
• instalacja odgromowa ,przewiduje się powiązanie tej instalacji z instalacją istniejącą,  
• instalacja ochrony od porażeń,  
• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej,  
• instalacja zasilania urządzeń słaboprądowych. 
 

Zakres instalacji wewnętrznej niskoprądowej: 
 
• instalacja sygnalizacji pożaru w przypadku wymagania na podstawie przepisów lub przez 
rzeczoznawcę p.poż (centrala pożarowa, czujki dymu i temperatury, adresowalne linie 
dozorowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne),    
• instalacja TV. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 

Rozdzielnice NN 
Rozdzielnice powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60439-1 przy wymaganej ochronie 
IP. 
 
Wszystkie obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic powinny 
być trwale oznaczone. 
 

Wewnętrzne linie zasilające 
Wlz-y powinny powinny być dostosowane do obciążenia poszczególnych odbiorników 

elektrycznych. 
Należy stosować przewody typ YDY,YKY - 3-cio i 5-przewodowe. 

 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZADANIA MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS UL. 

CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

24 
 

Osprzęt elektroinstalacyjny 
 
Przy doborze osprzętu instalacyjnego należy zwrócić uwagę na elementy stykowe, powinny 
posiadać łatwy i bezpieczny montaż i spełniać wymagania PN: 
• gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,  
• łączniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002. 
 

Instalacje oświetlenia ogólnego (wykonanie zgodnie z normą PN-EN 12464-1): 
a-w pomieszczeniach suchych: 
 

bezpieczeństwo użytkowania zapewnia się przez zainstalowanie opraw o I 
klasie ochronności, 

 
przystosowane do napięcia 30V/50Hz, 
osłonięte źródła światła, 

 
źródła światła dostosowane do wymaganego natężenia oświetlenia w 
poszczególnych pomieszczeniach, 

 
b-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: 
• do zapewnienia oświetlenia ogolnego'  
• przeznaczone do montażu na suficie'  
• zabezpieczone przed działaniem wody. 
 

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (wg normy PN-EN -1838) -2005: 
a-oprawy ewakuacyjne: 
 
• montować nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na wysokości min. 2m od podłogi, 
b-oprawy awaryjne (z inwerterem): 
• oprawy montować nad drzwiami które będą używane w czasie pożaru,  
• na schodach,  
• przy zmianie poziomu drogi ewakuacyjnej,  
• miejsca przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,  
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego np. hydranty,urządzenia SSP. 
 

Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz 
• sposób instalacji-przewody kabelkowe typ YDY układane p/t,  
• w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, kuchnie  piwnice) stosować osprzęt o stopniu 
ochrony IP44. 
 

Instalacja internetowa IT 
 

W istniejącym budynku (bryła podstawowa) należy związku z przebudową ścian 
działowych zdemontować istniejącą instalację IT i zgodnie z aktualnymi wymaganiami wyposażyć 
pomieszczenia w nową instalację.  
  
 
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP (w przypadku wymagania na podstawie 
przepisów lub przez rzeczoznawcę p.poż) 
 

-system adresowalny-ma wykrywać pożar w pierwszej fazie jego rozwoju; 
 
-wszystkie elementy liniowe w systemie powinny być wyposażone w izolatory 
zwarć; -system sygnalizacji powinien zawierać:  
• centralę z możliwością rozbudowy,  
• optyczne czujki dymu,  
• ręczne ostrzegacze pożarowe ROP,  
• sygnały akustyczne. 
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Instalacja internetowa IT 

 

Wszystkie elementy pasywne instalacji IT składające się na okablowanie strukturalne 
muszą być oznaczone znakiem firmowym i pochodzić od jednego producenta reprezentujący 
kompletny system. 
 

Nie można instalować elementów okablowania strukturalnego, które pochodzą od 
różnych producentów. 
 
 

1.2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
 

Instalacje wodociągowe: 
 

Ocena stanu istniejącego: Poza głównymi rozprowadzeniem zabudowane 
podtynkowo instalacje wody zimnej ciepłej i cyrkulacji nadają się do wymiany wraz z 
armaturą odcinającą. 
 

Zasilanie budynku w wodę – z istniejącego przewodu wodociągowego. 
 

Dla wyposażenia instalacji wodociągowej proponuje się następującą armaturę: 
 
• umywalki: armatura stojąca, 
• brodzik natryskowy, zlewozmywaki: armatura stojąca, 
• armatura dla wc, 
• zawór ze złączką do węża. 
 

Projektuje się rozprowadzenie rur na konstrukcji podwieszanej oraz w bruzdach 
ściennych. Instalację wykonać z rur polietylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. 
Przewody rozprowadzające z kotłowni do urządzeń sanitarnych można wykonać z 
polietylenu sieciowego typ 16x2, 20x2,5 i 25x3. 
Przewody prowadzić w izolacji oraz rurze osłonowej tzw. „peszlu”. 

W łazienkach dziecięcych zamontować mieszacze elektroniczne –alternatywa 
termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody. Zadaniem mieszacza elektronicznego 
będzie utrzymanie stałej temperatury, ciśnienia i przepływów zasilających ciepłą i zimną 
wodę na wejściu. 

 

Kanalizacja   
Ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzić do istniejącego przewodu kanalizacji 

sanitarnej w budynku. 
Dla ścieków sanitarnych projektuje się pion z przewodów PVC. Podejścia do urządzeń 

sanitarnych wykonać z rur PVC i prowadzić przy ścianach wewnętrznych w obudowie. 
Połączenia kielichowe należy wykonać za pomocą pierścienia gumowego dostosowanego do 
odpowiedniej średnicy przewodu.  

Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką, wykonać z 
przewodów PVC.  

Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurą wywiewną - dn0,16 (lub w koniecznych 
przypadkach zaworem napowietrzającym) np. firmy Wavin lub równoważne. W najniższej 
części pionu zamontować rewizję /czyszczak/. Na odpływie na poszczególnych przykanalikach 
instalację wyposażyć w brakujące zasuwy burzowe . 
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Dla wyposażenia instalacji kanalizacyjnej proponuje się następujące urządzenia: 
• umywalki,  

• brodzik stalowy emaliowany, 
• w.c., 
• zlew, blaszany dwukomorowy (jednokomorowy) ze stali nierdzewnej. 

 

Prowadzenie przewodów, średnice i odległości oraz rozmieszczenie przyborów winno 
rozwiązać opracowanie projektowe. 
 

Instalacja gazowa:  
Instalację gazową wyposażyć w awaryjne odcięcie gazu zaworem MAG. Lokalizacja 

zaworu w stacji redukcyjnej gazu. Wielkość i średnicę dostosować do przepływu. Sterowni 
wykrywania gazu wyposażyć w detektory gazu w ilości uzależnionej od konfiguracji stropu 
pomieszczenia kotłowni. Instalację wyposażyć w fabryczną drogę gazową. 
 

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, pompowa, dwururowa  
Rozwiązanie: Obiekt wyposażyć w nową instalację centralnego ogrzewania, rozdział 

dolny, z regulacją podpionową i przygrzejnikową, grzejniki stal płytowe lub żebrowe 
aluminiowe. Medium – woda. 

Parametry czynnika grzejnego 70/50ºC. 
Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa.  

Układ i trasy przewodów – rozdzielczych podwieszonych z izolacją cieplną na poz. -1. 
Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach ochronnych. 
Do kompensacji wydłużeń termicznych wykorzystać naturalne załamania trasy lub wydłużki.  

Regulację czynnika grzejnego ma zapewnić automatyka pogodowa kotła, zawory 
podpionowe i przygrzejnikowe termostatyczne. 
 

Armatura  
Przewiduje się montaż:  
• zaworów regulacji podpionowej oraz kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla 
temp. 90 0C i ciśnienia 0,6 MPa, 
• odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą samoczynnych zaworów 
odpowietrzających – na końcówkach pionów lub przy grzejnikach. 
 

Elementy grzejne stanowią grzejniki płaskie stalowe typu VC. 
 

Instalacja ciepła technologicznego:  
Do zaopatrzenia w ciepło nagrzewnic w centralach wentylacyjnych należy przewidzieć 

wykonanie instalacji ciepła technologicznego 
 

W budynku dominuje w klasach i ciągach komunikacyjnych wentylacja grawitacyjna.  
Warunkowo można dopuścić nawiew powietrza do klas i ciągów komunikacyjnych 

poprzez wyposażenie okien nawiewniki okienne. Jednak należy sprawdzić ich przepustowość 
w stosunku do zapotrzebowania powietrza w odniesieniu do osoby lub rodzaju 
pomieszczenia.  

 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZADANIA MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU CARITAS 

UL. CIENISTA 2 W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY WSPARCIA I OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

27 
 

 

1.2.4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i 
fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie 
kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania modernizacji do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 
• organizacji robót budowlanych,  
• ochrony środowiska,  
• warunków bezpieczeństwa pracy,  
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  
• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. Wyroby 
budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 
przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich 
częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych 
transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również 
usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
 
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawców robót - 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy;  
• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;  
• wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 
 
• cementu i kruszyw do betonu,  
• receptury betonu,  
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej,  
• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  
• pielęgnacji betonu,  
• deszczułek, wykładziny podłogowej, płytek i kleju,  
• poprawności układania, wykładziny podłogowej i płytek,  
• rodzaju i jakości używanej stali,  
• rodzaju farb i sposobu ich nakładania,  
• wykonywanej izolacji,  
• stolarki drzwiowej, przegród systemowych,  
• sposobu prowadzenia przewodów instalacji,  
• odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń. 
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Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 
ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu 
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 
Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiory częściowe,  
• odbiór końcowy,  

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  
– użyte wyroby; 
– jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;  
– równość płaszczyzn wykończonych ścian i wykończonych podłóg. 

 

Dla tynków: 
 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu,  
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 

Dla okładzin ściennych: 
 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m;  
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2m;  
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny; 
• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem;  
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu;  
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta. Dla wykładzin podłogowych:  
• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem;  
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub i instrukcją 

producenta;  
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki,  
• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania;  
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• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm, na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego;  
• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie; 
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i Instrukcją 

producenta. 
 

Nie dopuszcza się zagłębień i wybrzuszeń na okładzinach ceramicznych. 
 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 

 

przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z 
wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie. 
 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –
UŻYTKOWEGO 
 

2.1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 
 

Zamawiający oświadcza , że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 

2.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013.907 z 
późn.  

zm.).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z późn. zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2013.1129).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 z 

późn.  
zm).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009. 
178.1380 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 z 

późn.  
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zm.).  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
2002.166.1360 z późn. zm.).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953 z późn. zm.). 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.  
2003.47.401). 
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. 2014.817).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do - użytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z późn. zm).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015.1422).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2003.121.1137 z późn. zm).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010.109. 719).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009.124.1030).  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z późn. 
zm.).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).  
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z późn. 

zm.).  
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2015.199 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. 2014.1789 z późn.zm). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 z 

późn.  
zm.).  
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 
jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133).  
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).  
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagań 
higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki 
spożywcze 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy 
Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 


