1.

CZĘŚĆ OPISOWA

Podstawa opracowania:
- umowa z Zamawiającym,
- 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, z późniejszymi
zmianami),
- wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym,
- decyzja o warunkach zabudowy
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- obowiązujące normy i przepisy.
Cel opracowania:
Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, służyć ma do ustalenia planowanych kosztów prac
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.
Dodatkowo niniejszy PFU może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot
inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom zewnętrznym.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
• robota budowlana w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pod nazwą:
Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla
przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku.
Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących budowy budynku
użyteczności publicznej Centrum Biznesu i Innowacji w Turku wraz z zagospodarowaniem terenu: min. w
zieleń, komunikacja, parkingi, ogrodzenie, inne.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych
Na działce nr 222 przy ul. Żeromskiego w Turku, o powierzchni 1 635 m2 ma powstać budynek Centrum
Biznesu i Innowacji, na który składać się będzie:
a) budowa budynku biurowego, całkowicie wykończonego i gotowego do eksploatacji o powierzchni netto
około 320 m², wykonanego w technologii murowanej tradycyjnej, posiadającego:
• salę konferencyjną/szkoleniowa o powierzchni około 50 m²( z możliwością podzielenia na 2 małe sale
szkoleniowe po 25m2),
• prototypownię,
• 4 pomieszczenia biurowe dla doradców/szkoleniowców,
• salkę wideokonferencyjną do spotkań biznesowych, dla obsługi interesanta/inwestora,
• biuro zarządu, punkt sekretarski,
•archiwum, serwerownię, pomieszczenia socjalne, kotłownię, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zaplecza
• komunikację, hall wejściowy

b) zagospodarowanie terenu wokół Centrum poprzez położenie kostki brukowej (wjazd na działkę, ciąg
komunikacyjny, plac manewrowy, parkingi) – zagospodarowaniem terenów nieutwardzonych na działce
zielenią, ogrodzeniem terenu, pylon reklamowy, utwardzone i wygrodzone miejsce gromadzenia odpadów,
ewentualnie zbiornik na gaz propan-butan wraz z jego wygrodzeniem osłoną.
2

Proponowany wstępny układ pomieszczeń oraz zagospodarowanie działki zawarto w załączniku do
PFU – koncepcji projektowej.
Celem lepszego zapoznania się z terenem budowy i stanem aktualnego zagospodarowania działki
Zamawiający zaleca przeprowadzenie osobistej wizji lokalnej.
Terminy wizji lokalnej Oferent uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Lokalizacja.
Adres obiektu budowlanego:

Turek, ul. Żeromskiego. Działka nr 222. Obręb geodezyjny Miasto
Turek

Uwarunkowania planistyczne.
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy z dnia 14.02.2018 r, która jest załącznikiem do
niniejszego opracowania.
Istniejący stan zagospodarowania działek.
Działka jest niezabudowana.
Istniejące uzbrojenie terenu.
Brak przyłączy na działce. W ulicy Żeromskiego biegną sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
elektryczna. W ulicy Szkolnej biegnie sieć gazu ziemnego.
Uwarunkowania związane z ochrona zabytków, terenem górniczym.
Działka położona jest w strefie “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego założenia
urbanistycznego miasta Turku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-363/125
oraz w strefie ochrony zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego: ST. 27, Turek, ob.6142/122 ( nawarstwienia kulturowe historycznego założenia urbanistycznego), ujętego w
wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Inne uwarunkowania.
Dla inwestycji należy uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prowadzenie prac na terenie wpisanym da rejestru zabytków.
W trakcie prowadzenie robót ziemnych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie i opiece
nad zabytkami.
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Wykonane prace budowlane mają zapewnić uzyskanie: ciekawej architektury budynku, wysokiego
poziom estetyki, wysoką wydajność, komfort i bezpieczeństwo realizowanych w nim usług, trwałość
rozwiązań materiałowych dla 50 letniego okresu użytkowania, spełnienie wszystkich aktualnych
wymagań technicznych , w tym cieplno- wilgotnościowych dla przegród, zapewnienie dostępności i
możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne, wykorzystanie alternatywnych,
ekologicznych źródeł energii (solary na ciepłą wodę). Oświetlenie w budynkach ma być
energooszczędne (źródła LED). W sanitariatach sterowanie oświetleniem za pomocą czujek
obecności.
Obiekt wyposażony będzie w nowoczesne systemy instalacyjne.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
powierzchniowo-kubaturowych

wyrażone

w

wskaźnikach
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- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 386 m²
- powierzchnie utwardzone: 624 m²
- tereny zielone 625 m²
- powierzchnia biologicznie czynna 38%
- wskaźnik intensywności zabudowy 24%
- powierzchnia netto projektowanego budynku 322 m²
- kubatura 2200m3
Wielkość możliwych przekroczeń, pomniejszeń przyjętych w/w parametrów:
- dla powierzchni +/- 5%,
- dla wskaźników +/- 10%.
Jednocześnie przyjęte ostatecznie w projekcie powierzchnie i wskaźniki muszą być zgodne z
decyzja o warunkach zabudowy i wytycznymi Konserwatora Zabytków.

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
Opracowanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji projektowej do wykonania robót
budowlano-montażowo-instalacyjnych poprzez:
•

uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa
wszelkich niezbędnych decyzji, raportów, badań, ekspertyz, uzgodnień, warunków,
odstępstw od obowiązujących przepisów - jeżeli wystąpi taka konieczność, opinii i
pozwoleń celem skompletowania wniosku o pozwolenie na budowę

•

opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (ewentualnie także dokumentacji
do zgłoszenia lub dokumentacji na wykonanie robót nie wymagających zgłoszenia),
uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę wg.
ustawy Prawo Budowlane
opracowanie projektów wykonawczych,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, zbiorczego zestawienia kosztów.

•
•
•
•

Projektant jest obowiązany wykonać dokumentację etapami, opracowując w kolejności następujące
opracowania:
• projekt koncepcyjny (opis założeń, rzuty, elewacje, zagospodarowanie terenu – uzgodnione
przez Konserwatora Zabytków),
• projekt budowlany wielobranżowy,
• projekty wykonawcze:
o projekt architektury,
o projekt konstrukcji,
o projekt instalacji sanitarnych,
o projekt instalacji elektrycznych,
o projekt kotłowni gazowej, instalacji gazowej,
o projekt instalacji niskoprądowych,
o projekt wykończenia wnętrz,
o projekt wystroju i wyposażenia,
o projekt przyłączy instalacyjnych,
o projekt zagospodarowania terenu,
o projekt parkingu, placu manewrowego wraz z wjazdem na ulicę,
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•
•

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
przedmiar robót, kosztorys, zbiorcze zestawienia kosztów.

Każdy z etapów opracowanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio
do Zamawiającego do sprawdzenia ( 1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej).
Zamawiający wyda opinię w czasie 7 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiającego do
przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z
uwagami Zamawiającego. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiającego dokumentacja
może być podstawą do wykonywania kolejnych jej etapów oraz do wykonywania robót
budowlanych.
W przypadku, gdyby opracowana i zaakceptowana koncepcja odbiegała od zapisów decyzji o
warunkach zabudowy, Projektant jest obowiązany przygotować kompletny wniosek o zmianę
treści decyzji.
Projektant (projektanci) jest obowiązany posiadać właściwe uprawnienia budowlane i być
członkiem izby inżynierów/architektów.
Projektant (projektanci) zobowiązany jest do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego do
czasu odbioru końcowego.
Projektant koordynator ( projektant architekt) podpisuje także wszystkie projekty branżowe i
czuwa nad ich spójnością.
Dokumentacja projektowa:
- powinna posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami,
- powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami PFU i
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
- zawierać ma oświadczenie projektanta o kompletności i wykonaniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – roboty budowlane.
Budynek:

Funkcja: budynek użyteczności publicznej Centrum Biznesu i Innowacji.
Projektowane Centrum Biznesu pełnić będzie funkcję ośrodka usługowego wobec regionalnych
podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno – społecznego. Celem
funkcjonowania Centrum będzie inicjowanie powstawania małej i średniej przedsiębiorczości,
wspomaganie nowopowstałych firm oraz specjalistyczna pomoc w rozwoju istniejących
Projektowany budynek ma być zlokalizowany zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy
w granicy frontowej działki nr 222 od ul. Żeromskiego. Założenie składa się z 2 brył, połączonych
prostokątnym łącznikiem. Budynek ( wszystkie bryły) ma posiadać jedna linię zabudowy od strony
zachodniej, równoległą do granicy z sąsiadem.
Bryła znajdująca się od frontu działki, zaprojektowana powinna zostać tak, aby gabarytami oraz
charakterem nawiązywała do historycznych „Domów tkaczy”. Jego elewacja frontowa, poprzez
swoją osiowość, detal architektoniczny oraz wykończenie również ma nawiązywać do
historycznego wyglądu ulicy Żeromskiego. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
poddaszem nieużytkowym i dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 35°. Dach kryty dachówką.
W połaci od strony południowej doswietlenie poddasza 3 oknami połaciowymi.
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Druga bryła, znajdująca się wewnątrz działki ma mieć charakter bardziej nowoczesny podkreślający
przyszłą funkcję obiektu. Poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów, wykończeń ma mieć
bardziej współczesny i monumentalny wygląd, podkreślając jednocześnie usługową funkcję
obiektu. Dach płaski. Brak piwnic.
Łącznik: budynek łączący obie w/w bryły. Parterowy, niepodpiwniczony, z dachem płaskim.
Fasada oszklona z wejściem głownym.
Budynek Centrum w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. Wszystkie
pomieszczenia na jednym poziomie.
Dla osób niepełnosprawnych przewidziano dwa miejsca parkingowe, wejścia do obiektu jak i
poszczególnych pomieszczeń bezprogowe. W części sanitarnej przewidzieć specjalną toaletę
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W salach do spotkań biznesowych należy
zaplanować specjalne urządzenia wspierające osoby niedosłyszące.
Program użytkowy:
• sala konferencyjna/szkoleniowa o powierzchni około 50 m² (z możliwością podzielenia na 2
małe sale szkoleniowe po 25m2),
• zaplecze sali o powierzchni około 6 m² ( magazyn krzeseł i sprzętu)
• zaplecze socjalne przy sali szkoleniowej
• prototypownia o powierzchni około 28 m²,
• 4 pomieszczenia biurowe dla doradców/szkoleniowców o powierzchni 14 – 18 m²,
• salka wideokonferencyjna do spotkań biznesowych, dla obsługi interesanta/inwestora, o
powierzchni około 22 m²
• biuro zarządu o powierzchni około 22 m²,
• sekretariat o powierzchni około 16 m²,
• archiwum, serwerownia, pomieszczenie socjalne, kotłownia, schowek porządkowy,
komunikacja, hall wejściowy
• toaleta niepełnosprawni i interesanci,
• toaleta damska,
• toaleta męska.
Ilość pracowników: aktualnie 5 osób, docelowo do 10 osób.
Ilość osób niezatrudnionych przebywających w budynku: do 50.
Budynek Centrum Biznesu wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe, stopy
żelbetowe, zbrojone, posadowione na warstwie chudego betonu. Ściany zewnętrzne –
dwuwarstwowe, murowane, docieplone z zewnątrz izolacją termiczną. Wykończenie ścian – bryła
znajdująca się od frontu działki, wykończona tynkiem cem-wap, bryła znajdująca się wewnątrz
działki, wykończona płytami elewacyjnymi.
Ściany wewnętrzne murowane i tynkowane.
Stropy masywne, żelbetowe lub gęstożebrowe ( budynek frontowy). Izolacja termiczna zgodna z
przepisami. Poddasze wykończyć nad izolacja termiczną podłoga drewnianą (OSB) na legarach,
umożliwiając incydentalne korzystanie ze strychu.
Dach – bryła znajdująca się od fronty działki, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 35˚, wykonany
w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. W połaci od strony południowej
doswietlenie poddasza 3 oknami połaciowymi.
Bryła znajdująca się wewnątrz działki i łącznik– dach płaski, wykończony papą termozgrzewalną,
membraną PCV lub innym pokryciem dedykowanym dla dachu płaskiego. Stropodach z dźwigarów
drewnianych. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.
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Okna PCV z okleiną drewnopodobną. Okna wyposażone w nawiewniki okienne. Wszystkie okna
wyposażone w materiałowe rolety wewnętrzne. Lokalnie rolety sterowane elektrycznie.
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych aluminiowe.
Drzwi wewnętrzne systemowe, okleinowane, zapewniające właściwe parametry ochrony
akustycznej. Lokalnie drzwi przeszklone. Ościeżnice obejmujące.
W sanitariatach ościeżnice stalowe obejmujące, skrzydła odporne na wilgoć.
Wymogi instalacyjne:
- piec gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny z instalacją gazową, komin spalinowy. W kotłowni
przygotować automatykę pogodową i sterowanie współpracą z kolektorami solarnymi do
przygotowania ciepłej wody. Zbiornik na ciepła wodę min. 120 l.
Kolektory solarne montowane na dachu mają zapewnić pokrycie min 50% rocznego
zapotrzebowania na ciepło do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Kolektory typu próżniowego –
absorber dodatkowo otoczony przez próżnie.
Ciepła woda użytkowa rozprowadzona z zastosowaniem obiegu cyrkulacyjnego.
- instalacja wod-kan, z przyborami i armaturą,
- instalacja c.o. – grzejniki płytowe. Temperatura obliczeniowa pomieszczeń 200C.
- wentylacja grawitacyjna ( lokalne wspomaganie mechaniczne),
- klimatyzacja wybranych pomieszczeń,
- instalacja elektryczna gniazdkowa i oświetleniowa, oświetlenie ze źródłami LED. Instalacje
oświetleniową wykonać także na poddaszu nieużytkowym.
W sanitariatach i innych pomieszczeniach bez okien oświetlenie sterowane czujnikami
ruchu/obecności,
- instalacja elektryczna dedykowana na potrzeby obsługi sieci komputerowych,
- instalacje niskoprądowe: dostawa i montaż kompletnych sprawnych instalacji (okablowania
strukturalnego transmisji danych – przewody kat. 6A, telefoniczna (centralka telefoniczna i
wewnętrzne telefony w pomieszczeniach), alarmowa napadu i włamania, kontrola dostępu,
rejestrator czasu pracy, system sygnalizacji pożaru, monitoring wizyjny z rejestracją obrazu przez 7
dni, dzwonkowa i domofonowa, nagłośnienie w sali szkoleniowej i system wspomagania dla
niesłyszących),
- sieć WiFi w obiekcie.
Wyposażenie:
W toaletach zapewnić wyposażenie w dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, szczotki
WC, kosze, pochwyty dla niepełnosprawnych. Wyposażenie ze stali nierdzewnej o wysokiej
jakości. Ponadto toalety wyposażone w : suszarki elektryczne do rąk, lustra.
Inwestor zapewnia dostawę:
- rejestratora czasu pracy,
- kamer do monitoringu,
- głośników , mikrofonów, wzmacniacza,
- systemu wsmogającego nagłośnienie dla niesłyszących
- mebli,
- zabudowy meblowej w pomieszczeniach socjalnym i sekretariacie ( blat, szafki, zlewozmywak z
baterią, lodówka, stolik, krzesła)
- tabliczki przydzwiowe do oznakowania pomieszczeń,
- wyposażenie multimedialne: ekrany, projektor
- pylon reklamowy
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Wymogi szczegółowe dla poszczególnych pomieszczeń:

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Zarząd/dyrektor
pom. biurowe, pobyt stały

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
wykładzina obiektowa dywanowa w płytkach 50 x 50 cm, wykładzina pętelkowa
wytrzymała na rozdarcie i obciążenia punktowe, przeznaczona do biur, trudnozapalna i
antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł, gramatura runa min 600 g/m2, cokolik 5 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi. Jedna ze ścian wykończona
estetycznymi panelami lub szlachetnym tynkiem dekoracyjnym.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
brak
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 2 zestawy gniazd ściennych)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście poprzez sekretariat.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Sekretariat
pom. biurowe, pobyt stały

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
wykładzina obiektowa dywanowa w płytkach 50 x 50 cm, wykładzina pętelkowa
wytrzymała na rozdarcie i obciążenia punktowe, przeznaczona do biur, trudnozapalna i
antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł, gramatura runa min 600 g/m2, cokolik 5 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi. Przy zlewie zabezpieczenie
ścian okładziną wodoodporną.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
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klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
Tak, podejście pod zlew jednokomorowy
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 1 zestaw gniazd ściennych)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
domofonowa: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej. Połączenie z biurem zarządu i pomieszczeniem biurowym.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Sala spotkań
pom. biurowe, pobyt stały

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
3,0 m
Wysokość netto:
Podłogi:
wykładzina obiektowa dywanowa w płytkach 50 x 50 cm, wykładzina pętelkowa
wytrzymała na rozdarcie i obciążenia punktowe, przeznaczona do biur, trudnozapalna i
antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł, gramatura runa min 600 g/m2, cokolik 5 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
brak
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: tak ( zapewnienie temp. wewn. maks 22 0C)
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 2 zestawy gniazd ściennych, 1 zestaw floorbox)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
instalacja multimedialna przygotowana do montażu, zasilania i sterowania ekranu, projektora: tak
sterowane elektrycznie rolety wewnętrzne: tak
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Dodatkowe dane:
Dwa wejścia: z komunikacji ogólnej i z hallu wejściowego.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Biuro (4 pomieszczenia)
pom. biurowe, pobyt stały

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
wykładzina obiektowa dywanowa w płytkach 50 x 50 cm, wykładzina pętelkowa
wytrzymała na rozdarcie i obciążenia punktowe, przeznaczona do biur, trudnozapalna i
antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł, gramatura runa min 600 g/m2, cokolik 5 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 2 zestawy gniazd ściennych)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Pomieszczenie socjalne
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Powierzchnia zapewniająca program wyposażenia: blat roboczy, zlew jednokomorowy z
ociekaczem, stolik, lodówka.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:
okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.
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Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie nie ogrzewane.
wod-kan:
Tak. Podejście pod zlew.
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Archiwum
pom. magazynowe, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy
z prasowanej wełny mineralnej szklanej na
systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie nie ogrzewane.
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Serwerownia
pom. techniczne, pobyt czasowy
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Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy
z prasowanej wełny mineralnej szklanej na
systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie nie ogrzewane.
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: tak
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 1 zestaw gniazd ściennych)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
kontrola dostępu: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
miejsce instalacji central i systemów sterujących instalacjami niskopradowymi ( centralne,
rejestratory, szafy, serwery)
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.
Drzwi o wzmocnionej odporności na włamanie.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Toaleta dla niepełnosprawnych
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Powierzchnia zapewniająca przestrzeń manewrową dla wózka - średnica 150 cm.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:

okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
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sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 220C
wod-kan:
Tak. Wyposażenie w armaturę dedykowaną dla niepełnosprawnych: sedes wiszący,
umywalka, bateria stojąca z mieszaczem.
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.
Wyposażenie:
dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC, kosz, pochwyty dla
niepełnosprawnych. Wyposażenie ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości. Ponadto toaleta
wyposażona w : suszarkę elektryczną do rąk, lustro

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Toaleta damska
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Powierzchnia zapewniająca program dla toalety ogólnodostępnej wyposażonej minimum w 1 sedes
i 1 umywalkę.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:
okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.
Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 220C
wod-kan:
Tak. Wyposażenie w armaturę: sedes wiszący na stelażu podtynkowym, umywalka z
półpostumentem, bateria stojąca z mieszaczem.
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
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system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.
Wyposażenie:
dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC, kosz. Wyposażenie ze stali
nierdzewnej o wysokiej jakości. Ponadto toaleta wyposażona w: suszarkę elektryczną do rąk, lustro

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Toaleta męska
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Powierzchnia zapewniająca program dla toalety ogólnodostępnej wyposażonej minimum w 1 sedes,
1 pisuar, złączkę do węża, kratkę ściekową i 1 umywalkę.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:
okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.
Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 220C
wod-kan:
Tak. Wyposażenie w armaturę: sedes wiszący na stelażu podtynkowym, pisuar z
baterią czasową impulsową, umywalka z półpostumentem, bateria stojąca z
mieszaczem.
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.
Wyposażenie:
dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC, kosz. Wyposażenie ze stali
nierdzewnej o wysokiej jakości. Ponadto toaleta wyposażona w: suszarkę elektryczną do rąk, lustro

14

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Schowek porządkowy
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Powierzchnia zapewniająca program wyposażenia: szafa na sprzęt i środki czystości, wózek do
sprzątania posadzek, złączka do węża, kratkę ściekową i 1 zlew na wysokości 50 cm.
Wysokość netto:
2,5 m
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:
okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.
Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie nie ogrzewane.
wod-kan:
Tak. Wyposażenie w armaturę: zlew z baterią stojąca z mieszaczem, kratka
ściekowa, złączka do węża
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
system sygnalizacji pożaru: tak

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Komunikacja
pom. komunikacyjne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami natryskowymi o dużej odporności na
szorowanie.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
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Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: nie
okablowanie strukturalne, telefon: nie
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
monitoring wizyjny: tak
Dodatkowe dane:
Wejście na strych nieużytkowy – systemowy wyłaz w stropie wraz z drabinką składaną.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Hall wejściowy
pom. komunikacyjne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane – fasada aluminiowa z drzwiami wejściowymi.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami natryskowymi o dużej odporności na
szorowanie.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: nie
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: nie
okablowanie strukturalne, telefon: nie
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
kontrola dostępu: tak ( drzwi wejściowe)
rejestrator czasu pracy: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
monitoring wizyjny: tak
dzwonkowa: tak
domofonowa: tak
Dodatkowe dane:
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Połączenie wejścia głównego z komunikacją ogólną budynku.

Nazwa pomieszczenia:
Sala szkoleniowa
Funkcja:
pom. biurowe, pobyt czasowy
Powierzchnia zapewniająca możliwość prezentacji do 50 osób.
Układ i wyposażenie instalacyjne pozwalające na wydzielenie dwóch niezależnych pomieszczeń o
zbliżonej powierzchni (składana, systemowa ścianka działowa na szynie przysufitowej, bez
prowadnic dolnych ( gumowe rozpieracze, dźwiękoszczelność min.50dB ). Wszystkie wymogi
instalacyjne należy spełnić niezależnie dla każdej z dwóch salek po podziale.
Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Wysokość netto:
3,5 m
Podłogi:
wykładzina obiektowa dywanowa w płytkach 50 x 50 cm, wykładzina pętelkowa
wytrzymała na rozdarcie i obciążenia punktowe, przeznaczona do biur, trudnozapalna i
antyelektrostatyczna, odporna na kółka krzeseł, gramatura runa min 600 g/m2, cokolik 5 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: tak ( zapewnienie temp. wewn. maks 22 0C)
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 2 zestawy gniazd ściennych, 2 zestawy floorbox)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
monitoring wizyjny: tak
nagłośnieniowa z systemem wspomagającym niesłyszących: tak
instalacja multimedialna przygotowana do montażu, zasilania i sterowania ekranu, projektora: tak
sterowane elektrycznie rolety wewnętrzne: tak
Dodatkowe dane:
Dwa wejścia z komunikacji ogólnej. Dostęp do salki zaplecza i zaplecza socjalnego.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Zaplecze sali szkoleniowej
pom. magazynowe, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: nie wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
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Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: nie
okablowanie strukturalne, telefon: nie
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście bezpośrednio z sali szkoleniowej.

Nazwa pomieszczenia:
Funkcja:

Zaplecze socjalne sali szkoleniowej
pom. higieniczno-sanitarne, pobyt czasowy

Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Powierzchnia zapewniająca program wyposażenia: blat roboczy, zlew jednokomorowy z
ociekaczem, stolik, lodówka.
2,5 m
Wysokość netto:
Podłogi:
podłogi z płytek ceramicznych, o dużych walorach estetycznych, duży format.
Kolorystycznie dobrane w zestawie do płytek ściennych. Podłoga z pełną
hydroizolacją podpłytową.
Ściany:
okładzina z płytek ceramicznych dwukolorowych na pełną wysokość pomieszczenia.
Płytki dobrane kolorystycznie z katalogowych propozycji.
Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
gęstość płyt: 80 kg/m³
dopuszczalne obciążenie użytkowe: min. 5N/m2
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%: ≤ 5,0
desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%: ≥ 0,1

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie nie ogrzewane.
wod-kan:
Tak. Podejście pod zlew.
wentylacja: grawitacyjna wspomagana elektrycznym wyciągiem.
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
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system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Dwa wejścia: z komunikacji ogólnej i z salki szkoleniowej.

Nazwa pomieszczenia:
Prototypownia
Funkcja:
pom. biurowe, pobyt stały
Powierzchnia zapewniająca możliwość montażu sprzętu i urządzeń do prowadzenia badań,
wykonywania innowacyjnych usług prototypowania 3D.
Układ i wyposażenie instalacyjne pozwalające na wydzielenie dwóch niezależnych pomieszczeń o
zbliżonej powierzchni (składana, systemowa ścianka działowa o dużej izolacyjności akustycznej).
Wszystkie wymagane systemy instalacyjne należy spełnić niezależnie dla każdej z dwóch salek po
podziale.
Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym: wymagane.
Wysokość netto:
3,0 m
Podłogi:
podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm
Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

podwieszony, systemowy, modułowy o zwiększonej chłonności akustycznej z prasowanej
wełny mineralnej szklanej na systemowej konstrukcji wykonanej ze stalowych profili.
Krawędzie boczne płyt frezowane.
Parametry techniczne sufitu:
klasa pochłaniania dźwięków: min. „A”, αw=0,9 wg EN-ISO 11645
izolacyjność akustyczna: 19 dB
grubość płyt: 15 mm
wymiary płyt: 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm
klasyfikacja ogniowa płyt: niepalne A2-s1,d0

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie ogrzewane. Temperatura obliczeniowa: 200C
wod-kan:
nie
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: tak
okablowanie strukturalne, telefon: tak ( 2 zestawy gniazd ściennych, 1 zestaw floorbox)
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Dwa wejścia z komunikacji ogólnej.

Nazwa pomieszczenia:
Kotłownia
Funkcja:
pom. techniczne, pobyt czasowy
Powierzchnia zapewniająca możliwość montażu urządzeń i wyposażenia kotłowni.
Wymogi budowlane:
Doświetlenie światłem dziennym:
Wysokość netto:
2,5 m

nie wymagane.
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Podłogi:

podłogi z płytek gresowych gr. 8 mm, V klasa ścieralności, o dużych walorach
estetycznych, duży format, antypoślizgowe. Cokolik 10 cm

Ściany:

tynki szpachlowane i malowane farbami lateksowymi.

Sufity:

tynkowany, malowany.

Wymogi instalacyjne:
c.o.:
pomieszczenie z własnym źródłem ciepła
wod-kan:
tak. Kratka ściekowa/studnia schładzająca. Zasilanie w wodę.
wentylacja: grawitacyjna
klimatyzacja: nie
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdkowa: tak
instalacja elektryczna dedykowana: nie
okablowanie strukturalne, telefon: nie
instalacja alarmowa napadu i włamania: tak
system sygnalizacji pożaru: tak
Dodatkowe dane:
Wejście z komunikacji ogólnej.

Budynek od zewnątrz chroniony monitoringiem zewnętrznym: Obszar kontroli: wszystkie ściany
zewnętrzne, dojścia, drzwi wejściowe. Przyjęto wstępnie montaż 6 kamer zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu
Należy zaprojektować przebudowę istniejącego zjazdu z ulicy Żeromskiego w celu osiągnięcia
wygodnego, nowego wjazdu na posesję. Wjazd, począwszy od nawierzchni ulicy, z nowej kostki
brukowej betonowej. Tereny utwardzone na działce stanowić będą ciągi pieszo jezdne, place
manewrowe, miejsca postojowe. Zagęszczenie i nośność obliczona na użytkowanie samochodów
osobowych. Wykończenie – kostka brukowa betonowa.
Przewidziano stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym minimum jeden dla niepełnosprawnych.
Oznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.
Wokół budynku przy styku z terenami zielonymi – opaska chłonna żwirowa szerokości 50 cm,
krawężniki betonowe, mata antychwastowa, żwir płukany 16/32 mm gr 10 cm.
Na działce należy zlokalizować utwardzony plac dla gromadzenia odpadów w kontenerach. Miejsce
wygrodzone estetycznym, otwieranym ogrodzeniem wysokości 150 cm.
Nowe przyłącze wodociągowe z sieci gminnej wraz z opomiarowaniem.
Nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej z sieci gminnej.
Nowe przyłącze elektryczne od układu pomiarowego ENERGA wg warunków technicznych.
Przewidzieć ułożenie kanalizacji kablowej od granicy frontowej działki do budynku (do serwerowi)
w celu możliwości wprowadzenia instalacji telekomunikacyjnej.
Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu ziemnego od układu pomiarowego wg warunków
technicznych. W przypadku braku możliwości uzyskania gazu ziemnego należy przewidzieć
zasilanie z gazu LPG. Zbiornik na gaz LPG – naziemny, własność ( nie dopuszcza się leasingu).
Pojemność powinna pozwalać na tankowanie maksymalnie dwukrotne w sezonie grzewczym.
Zbiornik maskowany estetyczną obudową.
Pylon reklamowy – lokalizacja – od strony frontowej. Należy wykonać fundament z kotwami i
zasilanie elektryczne do jego podświetlenia. Sam pylon dostarcza Zamawiający.
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Ogrodzenie frontowe: kute, stalowe na cokole, wysokość 150 cm. Brama na całą szerokość wjazdu,
ewentualnie furtka. Brama dwuskrzydłowa, rozwierna. Szlaban epoksydowy sterowany pilotem,
zlokalizowany tak, aby funkcjonował przy otwartej do wewnątrz bramie. Obok szlabanu domofon
umożliwiający kontakt kierowcy z obsługą.
Od strony zachodniej, na całej długości, nowe ogrodzenie z przęseł modułowych z trwałego,
zaimpregnowanego materiału, wytrzymałego i odpornego na zmienne warunki atmosferyczne.
Wysokość 180 cm.
Zagospodarowanie terenów nieutwardzonych na działce: wyrównanie terenu, nawiezienie humusu
gr. min 10 cm, zieleń niska – trawa.

1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili – aż do
odbioru końcowego - Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
zaplecze budowy, dostawę mediów, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki
bezpieczeństwa osób i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poż. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.
1.2.2. Wymagania w zakresie architektury
Ujęto w pkt. 1.2.
1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji
Ujęto w pkt. 1.2.
1.2.4.

Wymagania w zakresie instalacji

Ujęto w pkt. 1.2.
1.2.5.

Wymagania w zakresie wykończenia

Ujęto w pkt. 1.2.
1.2.6.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uprzątnąć teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzić plac budowy do stanu
niepogorszonego. Teren powinien być wyrównany, wolny od zanieczyszczeń, odpadów. Tereny
nieutwardzone – zasiana trawa po pierwszym koszeniu.
1.2.7. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej
Całość opracowanej dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia po wcześniejszych wymaganych
uzgodnieniach i sprawdzeniach należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości
egzemplarzy:
- koncepcja: 3 egz, 1 kpl PDF,
- projekt budowlany: 5 egz, 1 kpl PDF,
- projekty wykonawcze: 3 egz, 1 kpl PDF,
- specyfikacja techniczna: 3 egz, 1 kpl PDF.
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- przedmiar, kosztorysy: 3 egz, 1 kpl PDF.
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w:
− programie funkcjonalno-użytkowym,
− rozporządzeniu 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. Nr 202, poz.2072 z
późn. zm.),
− rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462)
− oraz pozostałym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-użytkowego.
Z przekazania dokumentacji opracowuje się protokół.

1.3.

Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót

Wszystkie roboty budowlane powinny być jakościowo wykonywane zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB, których treść
zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczególności w:

















Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów
drewnopochodnych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i
wewnętrzne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i
polichlorku winylu
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne części podziemnych budynków.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczeń „mokrych”.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian
zewnętrznych budynków.

Roboty instalacyjne elektryczne
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 464/2011, Linie kablowe
niskiego i średniego napięcia
Roboty instalacyjne sanitarne
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 457/2010. Węzły
ciepłownicze
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 460/2010, Instalacje
klimatyzacyjne
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E3/2012, Instalacje
grzewcze
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E4/2012, Instalacje
wodociągowe
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E52012Sieci ciepłownicze z
rur i elementów preizolowanych
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E6/2013, Instalacje
kanalizacyjne

Warunki odbioru robót.
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych –
elementy scalone lub grupy robót dla których opracowano szczegółową specyfikację
techniczną.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania się ze
stanem faktycznym wykonania robót, dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej
odbiór robót przerywa się do czasu jej uzupełnienia.
Odbiór częściowy robót dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branży.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja
postępuje wg postanowień umowy.

Odbiór ostateczny (końcowy).
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do
odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane „Zamawiającemu” .
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia kompletu
dokumentów do odbioru końcowego. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej odbiór
robót rozpoczyna się z dniem ich skompletowania.
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
daty rozpoczęcia.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych oraz
ustaleń roboczych i narad zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokołach odbiorów częściowych - robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja
postępuje wg postanowień umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty
(chyba że zakres i charakter robót n/w nie wymagają) :
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne, karty katalogowe produktów),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

6.

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy,

7.

kopie uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów wszystkich kierowników robót i
kierownika budowy,

8.

pozwolenie na użytkowanie wydane przez Nadzór Budowlany, chyba ze umowa stanowi
inaczej to wtedy: wszystkie oświadczenia, dokumenty, odbiory, uzgodnienia niezbędne do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy ( tym także
świadectwo charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
10. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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12. instrukcje obsługi urządzeń
Zamawiającego/Użytkownika.

i

maszyn

oraz

protokół

z

przeszkolenia

personelu

13. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
14. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
15. karta gwarancyjna,
16. instrukcja użytkowania,
17. protokoły odbioru wszystkich robót podlegających odbiorom częściowym.
18. kosztorys powykonawczy z podziałem kosztów na wytworzenie poszczególnych środków
trwałych, wyposażenia i z takim stopniem szczegółowości, który pozwoli opisać wartość
pozycji kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakościowego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Jeśli odbiór ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru
końcowego. Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia.
Protokół podpisuje Wykonawca, Zamawiający, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne
osoby upoważnione przez strony.

Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji.
Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
tym okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu).
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".

2.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów.
Wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymogami
wynikającymi z odrębnych przepisów zostaną dostarczone Zamawiającemu po wykonaniu
uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i projektów branżowych.
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające
nieruchomością na cele budowlane.

jego

prawo

do

dysponowania

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie ma naruszać praw użytkowników trzecich.
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Obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Projektant i Wykonawca (Oferent) zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając
wymagania ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w tym między innymi:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
późniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami/,
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zm./,
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
późn. zm./,
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z późn.
zm./,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm./,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm./,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 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 poz. 1422 z
późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719/,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz.U.
2015 poz. 2117 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późń. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497 z późń. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011/,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zm./,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późń. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm./,
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- 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 nr 120 poz. 1126/,
- 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 nr 130 poz. 1389/,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w
sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
obiektów budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,
- 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. 2004 nr 202, poz. 2072 z późn.
zm./,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu /Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz.U. 2003 nr 120 poz.1127 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania ścieków /Dz.U. 1994 nr 21, poz. 73/,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych /Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964/,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012 poz. 462/,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późń. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężen i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/,
- 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 nr 19 poz. 231/,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspólnego słownika
zamówień CPV
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej.
- Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
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kanalizacyjnych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. technicznych

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25.03.2010r w sprawie

-

-

prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasów w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
Normy przypisane jako obowiązkowe w formie załącznika do Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm./,

Uwaga:
W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne związane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego.
Obowiązkiem Projektanta i Oferenta (Wykonawcy) jest stosowanie wszelkich innych
obowiązujących, a nieuwzględnionych w niniejszym wykazie, aktów prawnych związanych z
wykonaniem i oddaniem do użytkowania zamierzenia budowlanego.
W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne.
Nie wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowiązujących i wymaganych.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych, w szczególności:
a) kopia mapy zasadniczej
Dołączono jako załącznik graficzny do niniejszego opracowania.
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów
Brak. Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, badań, ekspertyz, opinii
koniecznych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Częściowo zawarte w treści decyzji o warunkach zabudowy. Projektant ma obowiązek
uzyskać uzgodnienia rozwiązań projektowych na etapie koncepcji oraz projekktu z
właściwym konserwatorem zabytków.
d) inwentaryzacja zieleni
Projekt nie zakłada wycinki istniejących drzew.
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
Brak. Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, badań, ekspertyz, opinii
koniecznych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
Brak. Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, badań, ekspertyz, opinii
koniecznych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.
g) inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w
a także
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych,
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych
i
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek.
Nie dotyczy
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych,
kolejowych lub wodnych.
Brak. Uzyskanie niezbędnych warunków podłączenia do sieci oraz dróg koniecznych dla
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie
Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem
Brak. Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, badań, ekspertyz, opinii
koniecznych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

3. Załączniki
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