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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Celem opracowania jest program funkcjonalno- u�ytkowy gł�bokiej 

termomodernizacji budynku OSP Skorogoszcz wraz z wymian� o�wietlenia na 

energooszcz�dne lokalizowanego w m. Chró�cina, dz. nr 123/1. 

1.1 Opis stanu istniej�cego 

Budynek OSP Skorogoszcz powstał w 1961, zlokalizowany jest w centralnej cz��ci 

miejscowo�ci Skorogoszcz w bliskim s�siedztwie drogi wojewódzkiej nr 94 relacji Zgorzelec- 

Korczowa. 

W budynku OSP realizowana jest działalno�� usługowa gastronomiczna. 

W ramach istniej�cej zabudowy na dz. nr 123/1 zlokalizowany budynek OSP wraz z 

drewnian� wiat� dostawion� od frontu w cz��ci przeznaczonej na lokal gastronomiczny.  

Obiekty w ogólnej kondycji technicznej zadowalaj�cej.  

W trakcie ogl�dzin stwierdzono, co nast�puje: p�kni�cia pionowo- uko�ne �cian 

wewn�trznych i zewn�trznych, ubytki i odparzenia tynków zewn�trznych, wewn�trzna 

stolarka drzwiowa cz��ciowo wyeksploatowana, kominy budynku zdegradowane pop�kane 

rozwarstwione, kanały zewn�trzne maj�ce pełni� funkcj� kominów wyprowadzone przez 

�cian� zewn�trzn� w sposób przypadkowy, brak skutecznego odprowadzania spalin z 

pojazdów bojowych, zbyt mała szeroko�� i wysoko�� bram wjazdowych. 

Lokalizacj� inwestycji przedstawiono na zdj. nr 1.1 [https://www.google.pl/maps] 

oraz na mapie zasadniczej stanowi�cej zał�cznik do niniejszego opracowania. 

 

Zdj�cie 1.1 Lokalizacja OSP Skorogoszcz [https://www.google.pl/maps] 
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1.2 Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� obiektu lub zakres robót 

W tab. 1.1 okre�lono charakterystyczne parametry budynku OSP Skorogoszcz 

obj�tego koncepcj�. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUD. 

OSP SKOROGOSZCZ 

parametr warto�� 

powierzchnia zabudowy: 319,4m2 

powierzchnia netto: 266,4m2 

wysoko�� kondygnacji w �wietle (�r.): 3,57m 

kubatura: 916,7m3 

Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry budynku OSP Skorogoszcz 

Zakres prac, które nale�y obj�� projektem i wykonaniem: 

1) przygotowanie terenu pod budow� budynku, 

2) roboty przygotowawcze budynku i remontowe 

3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

4) ocieplenie �cian zewn�trznych, 

5) ocieplenie stropodachu, 

6) modernizacja systemu grzewczego, 

7) wymiana istniej�cych opraw o�wietleniowych na oprawy typu LED 

Projekt winien odpowiada� warunkom stawianym w: 

1) Rozporz�dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012 poz. 462), 

2) Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690), 

3) Rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

4) Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 
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5) Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030), 

6) innym przepisom szczególnym, o ile takie wyst�puj�, 

7) Polskich i/ lub Europejskich normach. 

Dokumentacja projektowa winna zawiera�: 

1) projekt budowlany opracowany w oparciu obowi�zuj�ce normy i przepisy, 

2) projekty wykonawcze ka�dej bran�y w oparciu obowi�zuj�ce normy i przepisy, chyba, �e 

zakres jest na tyle prosty, �e nie jest konieczne sporz�dzanie projektu wykonawczego, 

3) przedmiary robót sporz�dzone zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

4) informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporz�dzone 

wg wymaga� stawianych Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 

2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Projekt budowlany i wykonawczy musi obejmowa� bran�e: 

1) architektoniczn� (w tym technologia i p.po�- uwarunkowania i wytyczne), 

2) konstrukcyjn�, 

3) instalacj� sanitarn�, 

4) instalacj� elektryczn� (w zakresie o�wietlenia pomieszcze�), 

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR, 

6) uzgodnienia w szczególno�ci pod k�tem ochrony przeciwpo�arowej oraz pisemn� 

akceptacj� zamawiaj�cego wzgl�dem wszelkich projektowanych rozwi�za�. 

Wykonawca dostarczy wszelkie urz�dzenia i elementy wyposa�enia wynikaj�ce z 

projektów budowlanych i wykonawczych. 

Dokładniejsze informacje dotycz�ce przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego 

opracowania. 
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja gł�bokiej termomodernizacji 

budynku OSP Skorogoszcz wraz z wymian� o�wietlenia. 

Dokumentacj� projektow� nale�y uzgadnia� pod k�tem ochrony 

przeciwpo�arowej oraz zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z 

dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Dodatkowo projekt 

nale�y na ka�dym etapie uzgadnia� z zamawiaj�cym uzyskuj�c pisemne zatwierdzenie. 

Realizacj� Robót budowlanych i instalacyjnych wykonywa� zgodnie z 

dokumentacj� projektow� budowlan� i wykonawcz�. Zakres realizacji zgodny z 

projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi� pod nadzorem osób uprawnionych 

(kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie w�tpliwo�ci w trakcie wykonywania robót 

wyja�nia� w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywa� zgodnie z normami 

i przepisami budowlanym, wszystkie prace wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Typ i rodzaj w/w wyposa�enia wykonawca b�dzie szczegółowo uzgadniał i 

konsultował z Zamawiaj�cym. 

Inwestycja zlokalizowana na terenie obj�tym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skorogoszcz. 

1.4 Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno- u�ytkowe 

Planowana inwestycja zmierza do ograniczenia zu�ycia energii i obni�enia kosztów 

eksploatacji budynku OSP Skorogoszcz. 

Wej�cia główne do budynku zlokalizowane jest s� od strony elewacji frontowej. 

Wej�cie główne OSP prowadzi bezpo�rednio do gara�u samochodów stra�ackich, sk�d mo�na 

przej�� do pozostałych pomieszcze� OSP- sali konferencyjnej, magazynu, zaplecza 

socjalnego. W drugiej cz��ci budynku zlokalizowano lokal gastronomiczny, do który 

prowadzi odr�bne wej�cie. W obiekcie wyst�puje kotłownia na opał stały.  
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1.5 Szczegółowe wła�ciwo�ci funkcjonalno- u�ytkowe wyra�one we wska�nikach 

powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 

W tab. 1.2 zestawiono powierzchni� poszczególnych pomieszcze� OSP, ich kubatur� 

wewn�trzn� oraz funkcj�. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� 

NR NAZWA POW. 

[m
2
] 

KUBAT. 

[m
3
] 

FUNKCJA 

0/1 gara� sam. stra�ackich 89,2 318,4 gara�owa 

0/2 sala konferencyjna 23,3 83,2 uzupełniaj�ca 

0/3 magazyn 7,1 25,3 magazynowa 

0/4 kuchnia 1,5 3,8 sanitarna 

0/5 WC 1,5 3,8 sanitarna 

0/6 sala konsumpcji 80,1 294,0 usługowa 

0/7 komunikacja 10,5 29,2 komunikacja 

0/8 magazyn 5,7 14,6 magazynowa 

0/9 WC 8,3 20,0 sanitarna 

0/10 kuchnia 21,1 59,1 sanitarna 

0/11 bar 8,2 29,0 usługowa 

0/12 kotłownia 9,9 36,3 uzupełniaj�ca 

RAZEM: 266,4 916,7  

Tabela 1.2 Zestawienie powierzchni, kubatury i funkcji pomieszcze� bud. OSP Skorogoszcz 

2. Wymagania zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia- wymagania 

ogólne 

2.1.1. Przedmiot Warunków i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych s� 

wymagania ogólne dotycz�ce projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostan� 

zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. GŁ	BOKIA 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP SKOROGOSZCZ. 

Roboty obj�te Kontraktem nale�y zaprojektowa� i wykona� zgodnie z wymogami 

Prawa Polskiego oraz Warunkami Kontraktu (Umow�). 

2.1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowi� integraln� cz��� 

Programu funkcjonalno-u�ytkowego i nale�y je stosowa� przy zlecaniu, projektowaniu i 

realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU. 
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2.1.3. Zakres robót obj�tych WW 

Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

• przygotowania i zasady prowadzenia prac, 

• dachy, stropodachy, �ciany, podłogi i wyko�czenia, 

• instalacje i sieci. 

Nale�y te� przeprowadzi� rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i 

urz�dze� z wyposa�eniem i przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 

Robót do u�ytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót b�d�cych 

przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest zobowi�zany do wyboru najlepszych pod 

wzgl�dem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urz�dze�, a roboty realizowa� w 

sposób gwarantuj�cy osi�gni�cie celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca zobowi�zuje si� zaprojektowa�, wykona� i wyko�czy� roboty oraz 

usun�� w nich wszelkie wady w pełnej zgodno�ci z postanowieniami Kontraktu, zasadami 

sztuki budowlanej, wiedz� techniczn�, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie 

obowi�zuj�cymi przepisami prawa dotycz�cymi realizacji robót budowlanych, i z nale�yt� 

staranno�ci�. 

2.1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w WW wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 

nast�puj�co: 

Ustawa „Prawo budowlane”- normuje czynno�ci zwi�zane z projektowaniem, budow�, 

utrzymaniem i rozbiórk� obiektów budowlanych oraz okre�la zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 

poz. 1126 – tekst jednolity, z pó�niejszymi zmianami); 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składaj� 

si� Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które maj� by� zrealizowane przez Wykonawc� wg 

Kontraktu) oznaczaj� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na monta�u, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

Urz�dzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urz�dzenia”) 

oznaczaj� urz�dzenia techniczne zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place 
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postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy maj�ce stanowi� lub stanowi�ce cz��� Robót 

Stałych; 

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� 

do stosowania w budownictwie; 

Armatura- Ró�nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaj�co – 

odpowietrzaj�ce, których zadaniem jest sterowanie przepływem �cieków i osadów 

�ciekowych oraz opró�nianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla– obiekt budowlany, nieb�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� albo jego wyodr�bniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 

Budynek– obiekt budowlany, trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomoc� przegród budowlanych posiadaj�cych fundamenty oraz dach; 

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urz�dze�– wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 

eksploatacji instalacji i urz�dze� udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

U�ytkownika uprawniaj�ce do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i 

r�kojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy– opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
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polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i 

projektantem; 

Europejska aprobata techniczna– pozytywna ocena przydatno�ci wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzale�niona od spełnienia wymaga� podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (UE); 

Gwarancja– techniczne zobowi�zanie czasowe Wykonawcy zapewniaj�ce bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zało�eniami projektowymi; 

Hydrant podziemny, nadziemny- urz�dzenie zamontowane na przewodach wodoci�gowych 

rozdzielczych słu��ce celom przeciwpo�arowym (przeciwpo�arowe zaopatrzenie w wod�) lub 

do płukania sieci; 

Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urz�dze� i instalacji zapewniaj�cy prawidłowe 

funkcjonowanie cało�ci lub cz��ci zało�onych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru– przedstawiciel Iwestora. 

Inwestor– Instytucja sporz�dzaj�ca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia- cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna- kanał stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� (kanalizacj�) albo 

jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 

słu��cy do odprowadzania �cieków sanitarnych (bytowych); 

Kanał- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania �cieków; 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc� lub Inwestora (zamawiaj�cego), 

upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach 

realizacji budowy; 

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

kierunkowego przepływu �cieków; 

Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu �cieków; 

Kolektor tłoczny- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu �cieków; 

Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia; 
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Krajowa deklaracja zgodno�ci– o�wiadczenie producenta, stwierdzaj�ce na jego wył�czn� 

odpowiedzialno��, �e wyrób budowlany jest zgodny z Polsk� Norm� albo aprobat� 

techniczn�; 

Kształtki- wszelkie ł�czniki słu��ce do zmian kierunków, �rednic, rozgał�zie�, itp. sieci; 

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 

przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski– bran�owe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich bran� 

projektowych.  

Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania 

obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu; 

- Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

- Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, 
zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudow�. 

- Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub 
profilu istniej�cej nawierzchni. 

- Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na 
podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

Obiekt budowlany– budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowi�ce cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne– wszystkie rodzaje odbiorów cz��ciowych i bran�owych potwierdzaj�ce 

prawidłowo�� monta�u instalacji i urz�dze� i umo�liwiaj�ce rozpocz�cie rozruchu 

technologicznego instalacji wymagaj�cych takiego rozruchu; 

Odpowiednia (bliska) zgodno��- zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Podło�e– grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� dróg lub urz�dzeniem 

liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 

teletechnicznym); 
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Polecenie In�yniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w formie 

pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy; 

Polska i/ lub Europejska Norma– dokument techniczny, przyj�ty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upowa�nion� jednostk� organizacyjn� do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalaj�cy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporz�dkowania w okre�lonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby 

sprawdzaj�ce prawidłowo�� wykonania robót, monta�u instalacji, urz�dze� i zachowa� na 

budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane– tytuł prawny wynikaj�cy z 

prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowi�zaniowego przewiduj�cego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Pozwolenie na budow�– decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót– projekt, który w oparciu o obliczenia i wska�niki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzgl�dnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologi�, metody, sposoby, �rodki, urz�dzenia 

techniczne, transportowe, wyposa�enie, itd., niezb�dne do wykonania zamierzonego 

przedsi�wzi�cia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 

zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jako�ci realizowanych 

robót; 

Przebudowa– dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwi�za� 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Roboty budowlane– budowa oraz wszelkie prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji– cało�� działa� doprowadzaj�cych inwestycj� 

i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałaj� inwestor, u�ytkownik, 

wykonawca, podwykonawcy bran�owi i projektanci bran�owi w ramach komisji 

rozruchowych. 
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Sieci wodoci�gowe- przewód stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� albo jego cz��� 

stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 

i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzy�owania- miejsce przeci�cia si� rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniej�cego uzbrojenia; 

Teren Budowy- przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane i monta�owe; 

Teren przyległy do budowy– przestrze� s�siaduj�ca z Terenem Budowy znajduj�ca si� w 

obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urz�dzenie budowlane (technologiczne)– urz�dzenie techniczne zwi�zane z obiektem 

budowlanym, zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu– urz�dzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-

kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wyst�puj�ce w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych; 

U�ytkownik– Instytucja u�ytkuj�ca zrealizowan� inwestycj�;  

Wła�ciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich wła�ciwo�ci, okre�lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówie� (CPV)- systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówie� publicznych; 

Wymiana (instalacji)– budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniej�cych 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�; 

Znak budowlany– oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzaj�ce dokonanie oceny zgodno�ci tego wyrobu z norm� 

zharmonizowan� lub europejsk� aprobat� techniczn�. 

Zadanie, Kontrakt, Przedsi�wzi�cie – przedmiotowe zamówienie pn. PRZEBUDOWA I 

REMONT MIEJSKO GMINNEGO DOMU KULTURY W LEWINIE BRZESKIM, w 

ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty. 
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U�ywane skróty nale�y czyta� nast�puj�co: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-

ruchowa, NN – niskie napi�cie,  SN – �rednie napi�cie, WO – Wymagania Ogólne, WWiORB 

– Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Ponadto w przypadku sporów pomi�dzy Wykonawc�, a Zamawiaj�cym dotycz�cym 

interpretacji postanowie� Kontraktu,  nale�y odnosi� si� do norm b�d� aktów prawnych 

reguluj�cych kwesti� terminów, definicji, nomenklatury. 

2.1.5. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Dokumentacj� 

projektow� tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy, oraz uzyska akceptacj�  

Zamawiaj�cego. W zakres projektu wchodz� równie� wszelkie niezb�dne ekspertyzy i 

badania poprzedzaj�ce proces projektowy. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotycz�ce 

Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- 

u�ytkowego. 

2.1.6. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacj� powykonawcz� opracowa� zgodnie z wymaganiami stawianymi w 

PFU1 Cz��� opisowa. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej 

dokumentacji niezb�dnej do prawidłowego wykonania Robót b�d�cych przedmiotem 

niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie 

uj�ty przez Wykonawc� w cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej). 

2.1.7. Dokumentacja powykonawcza 

Dla ka�dego rodzaju Urz�dze� Wykonawca dostarczy DTR w j�zyku polskim i 

dodatkowo w j�zyku angielskim, je�li dane Urz�dzenie zostało wyprodukowane za granic� 

Polski. DTR te b�d� obejmowa�: 

a) Cz��� rysunkow� obejmuj�c�: 

− schematy procesu i instalacji, 

− kompletn� specyfikacj� elementów z podaniem rodzaju materiału, 

− rysunki wyposa�enia z wymiarami, �rednicami i lokalizacj� poł�cze� z innymi 
elementami oraz z ci��arem Urz�dzenia, 

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urz�dze�/systemów i ich cz��ci, 

− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.), 
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− obliczenia (wytrzymało��, osi�gi etc.), 

− schemat poł�cze� elektrycznych, 

− specyfikacj� narz�dzi i materiałów dostarczanych z wyposa�eniem, 

b) Cz��� instalacyjn� obejmuj�c� opis 

− wymaga� dotycz�cych instalacji, 

− wymaga� dotycz�cych obchodzenia si� i przechowywania, 

− zalecenia dotycz�ce magazynowania i monta�u, 

c) Cz��� obsługow� obejmuj�c� opis 

− obsługi, 

− konserwacji, 

− naprawy. 

DTR b�d� przedkładane In�ynierowi i Zamawiaj�cemu do przegl�du przed 

rozpocz�ciem dostawy Urz�dze� przed zatwierdzaniem Urz�dze�, w ramach zatwierdze� 

materiałowych.  

Wykonawca musi by� przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej 

wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczno�� podczas instalacji lub rozruchu Urz�dze�. 

Dokumenty Wykonawcy (w tym dokumentacja projektowa) musz� by� 

opracowane zgodnie z obowi�zuj�cym prawem polskim, zawiera� informacje na temat 

podstawy prawnej, by� spójne, czytelne i posiada� form� umo�liwiaj�c� łatwo�� 

poszukiwania potrzebnych tre�ci. Nale�y stosowa� nie tylko automatyczny spis tre�ci, ale 

automatyczne nagłówki, stosuj�c cyfry arabskie. Ka�da tabela oraz ilustracja w 

dokumencie, rysunku itp. powinna mie� swój automatyczny podpis i �ródło. Spis 

zawarto�ci powinien składa� si� ze spisu tre�ci, spisu tabel oraz spisu ilustracji wraz z 

dokładnym spisem zał�czników. Wymagania te maj� na celu przede wszystkim 

uporz�dkowanie informacji i łatwo�� w ich analizie.  

Zamawiaj�cy zatwierdzi Dokumenty Wykonawcy dopiero po wprowadzeniu 

przez Wykonawc� kierowanych do dokumentów uwag zarówno merytorycznych jak i 

stylistycznych, formalnych. 

2.1.8. Instrukcje BHP i p.po�. 

W zwi�zku z modernizacj� budynku Wykonawca opracuje Projekt wyposa�enia 

przeciwpo�arowego je�eli oka�e si� to konieczne oraz dokona aktualizacji istniej�cych 

instrukcji BHP i p.po�. oraz w przypadku nowych obiektów przygotuje nowe instrukcje. 
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2.1.9. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych Robót, bezpiecze�stwo 

wszelkich czynno�ci na Terenie Budowy, metody u�yte przy wykonaniu Robót oraz za ich 

zgodno�� z dokumentacj� projektow�, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i 

poleceniami In�yniera. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniaj�ce, opiniuj�ce oraz wła�cicieli terenów, na których prowadzone b�d� 

Roboty budowlane. 

Z chwil� przej�cia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wła�cicielem 

nieruchomo�ci, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przyst�pieniem do ich realizacji uzgodni to z 

In�ynierem i Zamawiaj�cym. 

2.1.10. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawieraj�ce dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

02.108.953) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniaj�cym w/w rozporz�dzenie (Dz.U.04.108.953) zobowi�zany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporz�dzeniem. 

2.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 

zako�czenia i odbioru ko�cowego robót, a w szczególno�ci: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci 
zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e zabezpieczy 
Teren Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 

b) Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okre�lonych przez 
In�yniera, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. 
Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót.  
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c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odr�bnej 
zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� Kontraktow�. 

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i osób 
przebywaj�cych na terenie O
. 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci (w dzie� i w nocy) tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 
In�yniera.  

g) Wykonawca podejmie odpowiednie �rodki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 
mostów prowadz�cych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
�rodkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezb�dne drogi monta�owe. 

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz�tn�� Teren Budowy po zako�czeniu ka�dego 
elementu robót i doprowadzi� go do stanu pierwotnego po zako�czeniu robót i likwidacji 
Terenu Budowy. 

2.1.12. Ochrona �rodowiska 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego, a w szczególno�ci: 

- stosowa� si� do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 
pó�niejszymi zmianami), 

- stosowa� si� do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska 
(Dz.U.01.62.627 z pó�niejszymi zmianami), 

- stosowa� si� Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z 
pó�niejszymi zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca b�dzie: 

- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 
norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

- lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszcze� zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
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2.1.13. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 

b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

2.1.14. Ochrona stanu technicznego istniej�cego budynku i infrastruktury 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji i urz�dze� oraz s�siaduj�cych obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót 

w ich pobli�u. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia, demonta�u 

instalacji i urz�dze� podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi� In�yniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpocz�cia Robót. 

W przypadku naruszenia urz�dze� b�d� instalacji lub ich uszkodzenia, a tak�e 

uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, tak�e 

pó�niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia w najkrótszym mo�liwym terminie przywracaj�c ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przyst�pienie do usuwania ww. uszkodze� nie mo�e nast�pi� pó�niej ni� w ci�gu 24 

godzin od ich wyst�pienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiaj�cym znajduj�ce si� na Terenie Budowy lub w 

pobli�u nowe obiekty czy sieci obj�te szczególn� ochron� przed zniszczeniem, tak aby nie 

doszło do zniszczenia mienia własno�ci obcej lub te� Zamawiaj�cego. 

2.1.15. Ograniczenia obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 

b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadomiony In�ynier. Pojazdy i ładunki powoduj�ce 

nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy 
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w obr�bie Terenu Budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót nale�y 

wzi�� pod uwag� no�no�� nawierzchni drogowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w 

zasi�gu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres uj�ty w SIWZ. 

2.1.16. Bezpiecze�stwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowi�zany jest przestrzega� 

obowi�zuj�cych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.  

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych 

odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 

socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Wszelkie urz�dzenia i systemy musz� by� zgodne z obowi�zuj�cymi w Polsce 

normami dotycz�cymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotycz�cymi BHP. 

W szczególno�ci, Wykonawca zwróci uwag� na nast�puj�ce zagadnienia: 

- u�ywanie wła�ciwych ochronnych nakry� głowy, obuwia i odzie�y, 

- wła�ciwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

- wła�ciwe narz�dzia budowlane, wraz z wła�ciwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o�wietlenie, 

- odpowiednie wyposa�enie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków  

- wła�ciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 

- wła�ciwe zabezpieczenia p.po� Robót i urz�dze� Terenu Budowy, 

- pracownicy obsługuj�cy maszyny i urz�dzenia, które wymagaj� specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymowa� si� �wiadectwem potwierdzaj�cym posiadane kwalifikacje. 

Powy�sza lista słu�y jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odno�nie bezpiecze�stwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdro�y Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 

powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

2.1.17. Zapis stanu przed rozpocz�ciem robót budowlanych 

Przed rozpocz�ciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizj� lokaln� 

Terenu Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegaj� do miejsca wykonywania 

Robót oraz terenu w pobli�u Terenu Budowy, na który Roboty b�d� w jakikolwiek sposób 

oddziaływa�. Wszelkie istniej�ce uszkodzenia i inne wa�ne szczegóły nale�y zidentyfikowa�, 

opisa�, sfotografowa� lub sfilmowa�.  

Dokumentacj� tak� (w formie zdj��/filmu i opisu) nale�y przekaza� In�ynierowi w 

dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocz�ciem wszelkich Robót na 

Terenie Budowy. Je�li podczas wizji lokalnej nie ujawniono �adnych uszkodze�, Wykonawca 

przeka�e In�ynierowi na pi�mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacj� o braku 

uszkodze� przed rozpocz�ciem jakichkolwiek działa� na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

In�yniera, tak, aby umo�liwi� obecno�� na niej przedstawicieli Zamawiaj�cego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwa�one podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawc� zostan� naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska� aprobat� 

In�yniera i wła�ciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzaj�cej inspekcj�. 

2.1.18. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej i samorz�dowej, zarz�dzenia 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, 

przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
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post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 

2.1.19. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i 

przepisy, które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego 

kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce 

równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera. Ró�nice pomi�dzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez 

Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat� oczekiwanego przez 

Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera. W przypadku, kiedy In�ynier stwierdzi, �e 

zaproponowane zmiany nie zapewniaj� zasadniczo równego lub wy�szego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje si� do norm powołanych w dokumentach. 

2.1.20. Urz�dzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Zaplecze dla wykonawcy 

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowi�zany do zapewnienia na własny 

koszt zaplecza budowy. 

Zaplecze dla In�yniera, narady 

Zaplecze dla In�yniera, zapewnia In�ynier we własnym zakresie. 

Narady budowy 

Narady budowy b�d� mogły by� prowadzone w sali udost�pnionej przez 

Zamawiaj�cego na Terenie przebudowywanego obiektu. 

Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Przy prowadzeniu prac budowlano – monta�owych w pobli�u drzew i krzewów, 

nale�y zachowa� szczególn� uwag� na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu 

korzeniowego. W tym wypadku przed przyst�pieniem do prac budowlanych, pnie drzew 

nale�y odpowiednio zabezpieczy�. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów 

nale�y zwróci� uwag�, aby nie spowodowa� znacznego obni�enia zwierciadła wody. Stan ten 

mo�e by� przyczyn� usychania istniej�cego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub 
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zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowi�zany do ich odtworzenia na własny koszt. 

Bezprawna wycinka drzew obj�ta b�dzie kar� administracyjn�, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 

W przypadku konieczno�ci usuni�cia drzew, nale�y najpierw zgłosi� ten fakt 

In�ynierowi. Uzyskanie zgody na ich usuni�cie i uiszczenie naliczonych opłat za ich 

usuni�cie, a tak�e wykonanie nowych nasadze� i piel�gnacji, odbiór nasadze� przez organ 

wydaj�cy decyzj�, a tak�e usuni�cie drzew (ł�cznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłat� za 

składowanie, le�y po stronie Wykonawcy. 

2.1 Materiały 

2.2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urz�dzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musz� 

by�: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi�zuj�cym prawem (w tym w 
szczególno�ci Prawem budowlanym i Ustaw� z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiada� wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno�ci i 
oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególno�ci PFU, 

- nowe i nieu�ywane. 

Nale�y stosowa� Urz�dzenia, do których s� łatwo dost�pne cz��ci zamienne. 

2.2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu 

sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli 

b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii Materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� 

zachowane nast�puj�ce warunki: 

- In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

- In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja Materiałów lub Urz�dze� przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.2.3. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 

Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 

Terenu Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli 
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Wykonawcy na u�ycie tych Materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera. 

Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, mo�e zosta� odrzucony przez In�yniera. 

2.2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� 

jako�� i wła�ciwo�ci do Robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc�. 

Czas przechowywania Materiałów i Urz�dze� na Terenie Budowy nale�y 

zminimalizowa� poprzez wła�ciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urz�dzenia i materiały nale�y przechowywa� zgodnie z instrukcjami producentów. 

Na Teren Budowy nie wolno dostarczy� �adnych Materiałów dopóki nie b�d� spełnione 

nast�puj�ce warunki: 

- In�ynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odno�nie warunków 
składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

oraz 

– teren, na którym materiał b�dzie składowany zaakceptowany przez In�yniera. 

2.2.5. Kwalifikacje wła�ciwo�ci Materiałów 

Ka�da partia Materiałów, wszystkie urz�dzenia przeznaczone dla Robót musz� 

zosta� zatwierdzone przez In�yniera. 

Materiały i urz�dzenia musz� posiada� wymagane dla nich prawem �wiadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, atesty, aprobaty, 

�wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi� In�ynierowi nie pó�niej ni� 

w dniu dostawy Materiałów, Urz�dze� na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urz�dze� Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które s� reprezentatywne dla dostarczonych 

Materiałów i Urz�dze� i prze�le dwie kopie takich atestów na r�ce In�yniera. Atesty takie 

maj� stwierdzi�, i� odno�ne Materiały i Urz�dzenia zostały poddane próbom według 

wymaga� zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowi�zuj�cych przepisów i norm, jak 

równie� podawa� wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, i� Materiały i 
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Urz�dzenia dostarczone na Teren Budowy mo�na zidentyfikowa� i przypisa� im wła�ciwe 

atesty. 

In�ynier mo�e poleci� przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urz�dzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz mo�e on poleci� 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za wła�ciwe ju� po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowi�zany do dostarczenia Materiałów i Urz�dze� do jakichkolwiek cz��ci Robót 

odpowiednio wcze�nie w celu przeprowadzenia inspekcji In�yniera i testów. Wykonawca 

przedstawi na �yczenie In�yniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni si�, �e s� one faktycznie reprezentatywne pod wzgl�dem jako�ci dla 

materiału, z którego takie próbki zostaj� pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 

wykorzystane podczas prac b�d� równe pod wzgl�dem jako�ci zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane b�d� na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia polskich tłumacze� dokumentów 

zwi�zanych z materiałami, a istniej�cych w innych j�zykach. 

Dostawca i Wykonawca s� zobowi�zani do dostarczenia dowodów potwierdzaj�cych 

powy�sz� zgodno��. Akceptacja takiego urz�dzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowi�za� wynikaj�cych z tego Kontraktu i ró�nych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

2.2.6. Znakowanie Urz�dze� i Materiałów 

Znakowanie Urz�dze�, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by� 

w j�zyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Ka�da cz��� urz�dzenia 

musi by� wyposa�ona w oryginalne tabliczki producenta, na których musz� znajdowa� si� 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.2.7. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Za wszelkie usługi �wiadczone przez specjalistów b�d�cych pracownikami 

producentów �wiadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.2.8. Obsługa serwisowa dostarczonych Urz�dze� 

Wymaga si�, aby serwis wszelkich instalowanych Urz�dze�, w przypadku wyst�pienia awarii, 

przybył na teren obiektu w ci�gu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: 

� ustalenia przyczyny awarii, 

� podania sposobu jej usuni�cia, 

� ustalenia terminu usuni�cia awarii, 
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� podania kosztów naprawy 

W przypadku braku mo�liwo�ci przywrócenia pracy Urz�dzenia w ci�gu 7 dni, W 

ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni mo�liwo�� dostarczenia urz�dzenia 

tymczasowego, które zast�pi na czas naprawy Urz�dzenie, które uległo awarii. Dostarczenie 

urz�dzenia nast�pi w ci�gu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania. 

2.2 Sprz�t 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robot. Sprz�t u�ywany do 

Robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem 

typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez In�yniera: 

projekcie organizacji Robót i Programie; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach 

sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w Kontrakcie, wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich 

dokumentów lub utrata ich aktualno�ci b�d� wystarczaj�cym powodem do wydania przez 

In�yniera polecenia natychmiastowego wstrzymania u�ytkowania przedmiotowego sprz�tu i 

usuni�cia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

Posługiwa� si� sprz�tem mog� jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mog�ce si� okaza� odpowiednimi za�wiadczeniami  o ile takie s� wymagane przepisami 

prawa. 

Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 
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2.3 Transport 

Stosowane �rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by� dostosowane 

do przewo�enia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami okre�lonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach In�yniera. Nie mog� 

one wpływa� niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, 

które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych towarów. 
rodki 

transportu winny by� zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj� In�yniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl�dem formalnym jak i 

bezpiecze�stwa. 

Wykonawca powinien posiada� wszystkie wymagane pozwolenia na transport 

ładunków o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowa� In�yniera o ka�dym 

takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o� nie powinny zosta� dopuszczone 

do ruchu na terenie zako�czonych robót. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z 

instrukcjami In�yniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bie��co b�dzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane prac� �rodków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

2.4 Wykonanie robót 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

Kontraktu oraz za jako�� zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� 

z dokumentacj� projektow�, wymaganiami PFU, poleceniami In�yniera oraz opracowanymi 

przez Wykonawc�: Programem, projektem organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
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Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez 

Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym 

w szczególno�ci w dokumentacji projektowej i w WW), a tak�e w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z 

przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowi�zany zapewni� pełn� obsług� geodezyjn�. 

2.5.3. Zgodno�� Robót z obowi�zuj�cymi przepisami 

Wykonawca jest zobowi�zany Ustaw� – prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób okre�lony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj�c: 

1) spełnienie wymaga� podstawowych dotycz�cych: 

− bezpiecze�stwa konstrukcji, 

− bezpiecze�stwa po�arowego, 

− bezpiecze�stwa u�ytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszcz�dno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród,  

2) warunki u�ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególno�ci w zakresie: 

− zaopatrzenia w wod� i energi� elektryczn� oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi� 
ciepln� i paliwa, przy zało�eniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

− usuwania �cieków, wody opadowej i odpadów,  

3) mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego, 

4) niezb�dne warunki do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególno�ci 
poruszaj�ce si� na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
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6) ochron� obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj�tych ochron� 
konserwatorsk�, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, wyst�puj�cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dost�pu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj�cych na terenie budowy. 

2.5 Kontroli jako�ci robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako�ci (SZJ), aby wykazywa� 

stosowanie si� do wymaga� Kontraktu. System ten b�dzie zgodny z wymaganiami podanymi 

w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest 

zadowalaj�cy. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo��, s� okre�lone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a tak�e aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam okre�lone, In�ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie 

stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

2.6.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

2.6.2. Dokumentacja budowy 

Dokumentacj� Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowi� w szczególno�ci: 

1) Pozwolenie na budow� wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 

3) Dziennik budowy, 
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4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, w szczególno�ci wypełnione karty gwarancyjne, 
sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i ppo�. O
, instrukcje stanowiskowe, 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Pro�by, 
Zgody, Zatwierdzenia, 
wiadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

9) Dokumenty zapewnienia jako�ci, 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze, 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

12) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

2.6.3. Dokumenty zapewnienia jako�ci 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki bada� 

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty b�d� prowadzone wg wymaga� Systemu Zapewnienia 

Jako�ci. Dokumenty te b�d� wymagane podczas Odbiorów i Prób Ko�cowych Robót. 

In�ynier powinien mie� nieograniczony dost�p do tych dokumentów. 

2.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwi�zane z realizacj� Kontraktu b�d� 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 

próbki i protokoły, przechowywane w uporz�dkowany sposób i oznaczone wg wskaza� 

In�yniera powinny by� przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywa� w ustalonych z In�ynierem okresach archiwizacji, równie� na 

no�nikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

2.6 Obmiar robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót okre�lonych 

dla danego odcinka lub zadania. W zwi�zku z powy�szym Roboty nie podlegaj� obmiarowi. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest 

ostateczna i wyklucza mo�liwo�� za��dania dodatkowej zapłaty. 

Obmiar Robót nie b�dzie wykonywany w celu dokonywania rozlicze� finansowych.  

Obmiar Robót b�dzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót 

niezb�dnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji �rodków trwałych. 
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2.7 Odbiór robót 

2.8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na ko�cowej ocenie ilo�ci 

i jako�ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór takich Robót b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. Odbioru dokonuje 

In�ynier, w obecno�ci i za akceptacj� Zamawiaj�cego. O gotowo�� danej cz��ci Robót do 

odbioru Wykonawca powiadamia In�yniera pisemnie. Odbiór b�dzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

In�yniera i Zamawiaj�cego. 

Jako�� i ilo�� Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawc� dokumentów potwierdzaj�cych jako�� i zgodno�� 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i bada�, atesty, 
certyfikaty, �wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodno�ci z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezb�dne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez In�yniera inspekcji, bada� i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru nale�y sporz�dzi� protokół podpisany przez In�yniera, 

Wykonawc� i inne osoby uczestnicz�ce w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, nale�y poda� 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa� istotne dane, maj�ce wpływ na przyszł� eksploatacj�, 

trwało�� i niezawodno�� wykonanych robót: 

- zgodno�� wykonanych robót z Dokumentacj� projektow�, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urz�dze�  

- technologi� wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót, 

- wykonan� dokumentacj� z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowan� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzon� 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
cz��ciowych i odbioru cało�ciowego. 

Do protokółu nale�y zał�czy� wy�ej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawc� oraz raporty z prób przeprowadzanych przez In�yniera.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z In�ynierem i Zamawiaj�cym. 
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Przeprowadzenie odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci wynikaj�cych z Kontraktu. 

2.8.2. Odbiór cz��ciowy 

Przed wyst�pieniem o Przej�ciowe 
wiadectwo Płatno�ci Wykonawca zgłosi do 

odbioru cz��ciowego wszystkie roboty, których Płatno�� ma dotyczy�. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.8.1 dotycz�cymi odbioru robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Roboty zostan� uznane przez In�yniera za podstaw� do wyst�pienia o Przej�ciowe 


wiadectwo Płatno�ci, kiedy przeprowadzony odbiór cz��ciowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca doł�czy do wyst�pienia o Przej�ciowe 


wiadectwo Płatno�ci. Je�eli w zakres robót stanowi�cych podstaw� wyst�pienia wchodz� 

roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zał�czy do wyst�pienia protokóły z tych 

odbiorów. Przeprowadzenie odbioru cz��ciowego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci wynikaj�cych z Kontraktu. 

2.8.3. Próby ko�cowe 

Wymagania ogólne 

Celem Prób Ko�cowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodno�ci z 

Kontraktem wszystkich Robót nim obj�tych, w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Warunkiem przyst�pienia do Prób Ko�cowych jest zatwierdzenie przez In�yniera 

nast�puj�cych dokumentów dostarczonych przez Wykonawc�: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz 
odbiorów cz��ciowych, 

- Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotycz�ce stosowanych Materiałów: 

- Dokumenty atestacyjne, 

- Certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci, 

- 
wiadectwa jako�ci, 

- Wykonawca poinformuje pisemnie In�yniera o spełnieniu wszelkich wymaga� 
formalnych i gotowo�ci do przyst�pienia do Prób Ko�cowych. 

W ramach Prób Ko�cowych dokonane zostanie komisyjne (zakres i etapy prób 

ko�cowych): 

- sprawdzenie kompletno�ci i poprawno�ci wykonania Robót poprzez weryfikacj� ich 
zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami Kontraktu 
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- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, odbiorów 
cz��ciowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i �wiadectw 
technicznych itp.  

- wykonanie rozruchu. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Ko�cowych przed wydaniem przez In�yniera 

potwierdzenia osi�gni�cia gotowo�ci do rozpocz�cia Prób. 

Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie 

o dacie przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowa� b�dzie Komisja w skład, której wchodzi� 

b�dzie przedstawiciel Zamawiaj�cego, In�ynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiaj�cego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany 

przepisami. 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y zapewnienie udziału w Próbach Ko�cowych 

przedstawicieli Instytucji, których obecno�� jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty z tym zwi�zane. 

Z przeprowadzonych Prób Ko�cowych Wykonawca sporz�dzi protokół według 

wzoru uzgodnionego z In�ynierem i Zamawiaj�cym. Protokół musi zosta� po�wiadczony 

przez wszystkich członków Komisji. 

Niezale�nie od zatwierdzenia In�yniera Wykonawca b�dzie zobowi�zany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentuj�cy zgodno�� z Kontraktem, a w szczególno�ci 

dokumentuj�cy osi�gni�cie parametrów ko�cowych okre�lonych w Kontrakcie. 

Ka�d� kolejn� faz� Prób mo�na rozpocz�� wył�cznie po pozytywnym zako�czeniu 

fazy poprzedniej. 

Ka�dorazowo pomiary parametrów pracy urz�dze� i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane b�d� z dopuszczalnymi warto�ciami tych 

parametrów okre�lonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane b�d� 

z warto�ciami tolerancji. Przekroczenie warto�ci tolerancji parametru kwalifikowane b�dzie 

jako niepowodzenie próby. 

Szkolenie pracowników Zamawiaj�cego 

Przed przyst�pieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez 

Zamawiaj�cego pracowników, którzy pó�niej b�d� brali udział w rozruchu. 

Program szkolenia powinien uwzgl�dnia� przekazanie szkolonym pracownikom 

wszystkich niezb�dnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji Urz�dze�. 

W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu technologicznego przedstawiciele 
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Zamawiaj�cego nab�d� dodatkowe umiej�tno�ci praktyczne i uzyskaj� informacje zwi�zane 

z eksploatacj� od specjalistów prowadz�cych rozruch. W programie szkolenia nale�y 

przewidzie� zaj�cia praktyczne w zakresie wła�ciwego i bezpiecznego u�ytkowania i 

konserwacji dostarczanych urz�dze�. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urz�dzenia, ł�cznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod 

poj�ciem czego rozumie si� nabycie przez nich uprawnie� i zaliczenie do pracowników 

wysokokwalifikowanych. 

Szkolenie odb�dzie si� w j�zyku polskim. 

2.8.4. Odbiór ko�cowy 

Odbiór ko�cowy przeprowadza si� po wykonaniu próby ko�cowej – rozruchu 

technologicznego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem 
wiadectwa Przej�cia 

(równowa�nie protokołu odbioru). 

Wykonawca, wyst�puj�c do In�yniera o 
wiadectwo Przej�cia, przedstawi wykaz 

okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w okresie gwarancji. Takie 

okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mog� zakłóca� normalnej pracy Robót. W 

okresie gwarancji  Wykonawca, na własny koszt, zobowi�zany b�dzie w szczególno�ci do:  

- usuwania wszelkich wad i uszkodze�,  

- obsługiwania Robót w ci�gu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;  

- przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcj� obsługi i konserwacji; 

- dostawy i wymiany cz��ci szybko zu�ywaj�cych si�. 

Zasady odbioru ko�cowego Robót 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie 

stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Rozpocz�cie odbioru nast�pi do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Inwestora 

przez Wykonawc� o gotowo�ci odbioru (gotowo�� musi by� potwierdzona przez In�yniera) 

Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie do 21 dni od dnia jego rozpocz�cia. 

Szczegóły b�dzie zawiera� umowa. 

Odbioru ko�cowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzi� 

b�dzie przedstawiciel Zamawiaj�cego, In�ynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiaj�cego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 

przepisami – sporz�dzaj�c Protokół odbioru robót stanowi�cy podstaw� wystawienia przez 
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In�yniera 
wiadectwa Przej�cia (protokołu odbioru robót). Komisja odbieraj�ca roboty 

dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i 

WW. 

W toku odbioru ko�cowego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� 

przyj�tych w trakcie robót odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów 

cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja 

przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� 

Projektow� i WW z uwzgl�dnieniem tolerancji, i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w 

stosunku do wymaga� przyj�tych w Warunkach Kontraktu. 

Dokumenty do odbioru ko�cowego 

Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1) Dokumentacj� powykonawcz�, tj. Dokumentacj� Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawieraj�c� Dokumentacj� rozruchow� powykonawcz� jak sprawozdanie z rozruchu, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z WW. 

2) Protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych. 

3) Protokoły odbiorów cz��ciowych. 

4) Dzienniki Budowy (oryginały). 

5) Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpiecze�stwa zgodnie z WW. 

6) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 

7) Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz�. 

8) Decyzje Pozwolenia na budow�. 

9) Wszystkie inne urz�dowe pozwolenia zwi�zane z realizacj� robót. 

10) Wyniki bada�, prób (np. rozruchowych) i sprawdze�, protokoły odbioru instalacji 
i urz�dze� technicznych. 

11) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze� (DTR). 

12) Instrukcje eksploatacji obiektów. 
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13) O�wiadczenie kierownika budowy o: 

• zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budow� oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e - w razie korzystania - 
ulicy, s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu, 

• o wła�ciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, je�eli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzale�niona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania formalnego 

i dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ko�cowego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 

zestawione według wzoru ustalonego przez In�yniera lub Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja, 

która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

2.8.5. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzi� 

b�dzie przedstawiciel Zamawiaj�cego, In�ynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiaj�cego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 

przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany b�dzie przed upływem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstaw� wystawienia przez In�yniera 


wiadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nast�puj�ce dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru ko�cowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzaj�ce usuni�cie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ko�cowego 
ka�dego z obiektów (je�eli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotycz�ce wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” (okre�lenie 
równowa�ne z okresem gwarancji jako�ci) oraz potwierdzenia usuni�cia tych wad, 

• innych dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia czynno�ci odbioru. 

Z odbioru komisja sporz�dzi protokół sporz�dzony według wzoru ustalonego przez 

In�yniera lub Zamawiaj�cego. 
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2.8.6. Przegl�dy w okresie gwarancji jako�ci 

Przegl�dy w okresie gwarancji jako�ci  polegaj� na ocenie wykonanych robót 

zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym lub ewentualnych 

wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przegl�dów poda Zamawiaj�cy do 

protokołu odbioru ko�cowego. 

2.8 Podstawa płatno�ci 

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 

zaprojektowanie i wykonanie Robót. 

Płatno�ci b�d� dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej mi�dzy 

Zamawiaj�cym a Wykonawc�. 

Cena pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 

składaj�ce si� na jej wykonanie. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej b�dzie obejmowa� w szczególno�ci: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaanga�owanego w opracowanie wszelkich 
niezb�dnych dokumentów i opracowa� stanowi�cych projekt Robót, 

- Koszty po�rednie zwi�zane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególno�ci koszty pracy sprz�tu, materiałów eksploatacyjnych i programowania 
niezb�dnego do wykonania dokumentacji projektowej niezb�dnej do wykonania i odbioru 
Robót budowlanych obj�tych niniejszym kontraktem. 

- Koszty powielenia i dostarczenia In�ynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych 
kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezb�dnych uzgodnie� i decyzji. 

Za ka�dym razem Cena Robót budowlanych pozycji b�dzie obejmowa�: 

- robocizn� bezpo�redni�, 

- warto�� u�ytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz�tu na Teren  
Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 

- koszty po�rednie, w skład których wchodz�,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce 
oznakowana Robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsi�biorstwa Wykonawcy i inne, 

- koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, 
wykonanie niezb�dnych konstrukcji pomocniczych, tymczasow� przebudow� urz�dze� 
obcych, koszt nadzoru wła�cicieli urz�dze�, dostarczenie i zainstalowanie urz�dze� 
zabezpieczaj�cych (bariery ochronne, o�wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu 
Budowy, eksploatacj� i utrzymanie zainstalowanych urz�dze� zabezpieczaj�cych, pobór 
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niezb�dnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demonta� zamontowanych Urz�dze� 
Tymczasowych, prace porz�dkowe. 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urz�dze�, robót itp. niezb�dnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Ko�cowych, 

- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� 

��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obj�tych t� pozycj�. 

2.9 Przepisy zwi�zane 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ró�nych miejscach powołuj� 

si� na Polskie Normy (PN), przepisy bran�owe, instrukcje. Nale�y je traktowa� jako 

integraln� cz��� i nale�y je czyta� ł�cznie z Dokumentacj� Projektow� i Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i� 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto�ci� i wymaganiami.  

Zastosowanie b�d� miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó�niej ni� 

30 dni przed dat� składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b�d� wykonywane 

w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . 

Postanowienia norm polskich b�d� miały pierwsze�stwo nad postanowieniami innych norm. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania wszystkich obowi�zuj�cych norm 

przy wykonywaniu robót okre�lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowie� na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

3. Wymagania zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Przygotowanie terenu budowy 

Obowi�zuj� ustalenia okre�lone wg pkt. 2. 

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. z pó�niejszymi 

zmianami). 
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Zagospodarowanie terenu budowy wykona� przed rozpocz�ciem budowy, co 

najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2) wykonania dróg, wyj�� i przej�� dla pieszych; 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 

odprowadzania lub utylizacji 

4) �cieków; 

5) urz�dzenia pomieszcze� higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

6) zapewnienia o�wietlenia naturalnego i sztucznego; 

7) zapewnienia wła�ciwej wentylacji; 

8) zapewnienia ł�czno�ci telefonicznej; 

9) urz�dzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� wej�cia osób postronnych. 

3.2 Wymagania w zakresie projektu 

Obowi�zuj� wymagania okre�lone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania. 

3.3 Wymagania architektoniczne 

Projekt i realizacj� przeprowadzi� �ci�le na podstawie sporz�dzonej koncepcji 

doł�czonej do niniejszego opracowania, przy czym dopuszcza si� zmiany w pisemnym 

porozumieniu Wykonawcy z Zamawiaj�cym. 

3.4 Wymagania konstrukcyjne 

Projekt i wykonanie obejmuje GŁ	BOK� TERMOMODERNIZACJ	 BUDYNKU 

OSP SKOROGOSZCZ. 

Roboty budowlane wykona� zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wszelkie elementy konstrukcyjne dobra� na podstawie oblicze� statyczno- 

wytrzymało�ciowych. 

Je�eli w koncepcji podano gotowe rozwi�zanie konstrukcyjne dopuszcza si� jego 

zmian� w toku realizacji projektu w porozumieniu z Zamawiaj�cym. 

3.4.1. Lokalizacja 

Obiekt obj�ty opracowaniem zlokalizowany jest w: 

a) II strefie �niegowej- obc. charakterystyczne 0,9kN/m2, 
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b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m2, 

c) umowna gł�boko�� przemarzania gruntu h=1,0m, 

d) warto�ci charakterystyczne obci��e� technologicznych: 

– 0,4kN/m2- dach. 

Dopuszcza si� mo�liwo�� przyj�cia innych warto�ci obci��e� u�ytkowych 

równomiernie rozło�onych, lecz zgodnych z normami PN i EN. 

3.4.2. Kategoria geotechniczna 

Kategori� geotechniczn� okre�li� w drodze bada� gruntowych o ile b�dzie potrzebna. 

3.4.3. Rozwi�zania konstrukcyjno- materiałowe 

�ciany zewn�trzne 

Ociepli� metod� bezspoinow� ETICS od strony zewn�trznej styropian EPS 036 gr. 

16cm. 

Dopuszcza si� zastosowanie innych materiałów, przy czym nale�y współczynnik 

przenikania ciepła Uc(max) nie mo�e by� wy�szy ni� 0,20. 

System ocieplenia o certyfikowanym nie rozprzestrzenianiu ognia (NRO). 

Wyko�czenie- tynk cienkowarstwowy, kolorystyka wg uzgodnie� z Zamawiaj�cym. 

Stropodach 

Ociepli� styropap� gr. 20cm. przed przyst�pieniem do prac przygotowa� podło�e 

zgodnie wytycznymi systemodawcy, wykona� niezb�dne remonty dachu. 

Obróbki blacharskie 

W ramach termomodernizacji wykona� nowe obróbki blacharskie z blachy 

ocynkowanej gr. 0,6mm, rynny Ø150mm rury spustowe Ø125mm. 

Stolarka okienna 

Wymiary stolarki okiennej wg stanu istniej�cego, okna wyposa�y� w automatyczne 

lub higrosterowane nawiewniki okienne o przepływie powietrza min. 30m3/h. 

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) nie mo�e by� wy�szy ni� 0,90. 

Stolarka drzwiowa zewn�trzna 

Wymiary stolarki drzwiowej wg stanu istniej�cego i lub zgodnie z zaleceniami 

koncepcji. 

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) nie mo�e by� wy�szy ni� 1,3 dla drzwi 

przezroczystych oraz 1,3 dla pozostałych. 
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Kraty zewn�trzne 

Istniej�ce kraty zewn�trzne w oknach i drzwiach wymieni� na nowe. Kraty 

ujednolici� pod wzgl�dem wzoru, koloru, elementów. Kraty winny spełnia� wymogi 

rozporz�dzenia DZ. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pó�niejszymi zmianami. 

Wyko�czenie 

Tynki wewn�trzne kat. III, malowanie �cian- farby emulsyjne. 

Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiałów wymaga pisemnego uzgodnienia z 

Zamawiaj�cym. 

Sposób układania, wbudowania i monta�u materiałów wyko�czeniowych wykona� 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

Kominy 

Istniej�ce kominy wyprowadzone ponad dach przemurowa�, wyprowadzi� ponad 

dach zgodnie z PN-89/B-10425, ociepli� styropianem gr. 10cm met. lekk� mokr�, wykona� 

czapki kominowe, wyloty kanałów wentylacyjnych wykona� na przestrzał. 

3.4.4. Wymagania dla przegród w zakresie współczynnika przenikania ciepła 

Uc(max) 

Lp. Rodzaj przegrody Uc(max) 

1. �ciany zewn�trzne 0,20 

2. dachy, stropodachy 0,15 

3. okna, drzwi balkonowe i przezroczyste drzwi zewn�trzne 0,90 

4. drzwi zewn�trzne 1,30 

Tabela 3.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max) 

3.4.5. Uwagi 

Zaprojektowane materiały winny spełnia� parametry stawiane Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pó�n. zm.), w 

szczególno�ci w zakresie ochrony przeciw po�arowej. 

3.5 Wymagania dla bran�- bran�a sanitarna 

3.5.1. Ogólne wymagania sanitarne 

W zakresie modernizacji systemu c.o. wymieni� instalacj� i grzejniki (45/30), 

zamontowa�  pomp� ciepła powietrze/ woda oraz dwa niezale�ne systemy grzewcze dla 

gara�u i reszty pomieszcze�. Instalacj� sprz��y� z Systemem Zarz�dzania Energi�. 
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Zało�ono modernizacj� instalacji ciepłej wody w oparciu o monta� nowego 

zasobnika c.w.u., wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z układem cyrkulacji wł�czanym w 

zale�no�ci od zadanej temperatury cyrkulacji. Zasilanie układu z wykorzystaniem pompy 

ciepła typu powietrze/ woda- pompa wspólna z układem c.o. 

W pomieszczeniach zapewni� temperatury powietrza wg poni�szej tabeli 3.2: 

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� 

0/1 gara� sam. stra�ackich 12,0 

0/2 sala konferencyjna 20,0 

0/3 magazyn 12,0 

0/4 kuchnia 20,0 

0/5 WC 24,0 

0/6 sala konsumpcji 20,0 

0/7 komunikacja 16,0 

0/8 magazyn 12,0 

0/9 WC 24,0 

0/10 kuchnia 20,0 

0/11 bar 20,0 

0/12 kotłownia 16,0 
Tabela 3.2 Zestawienie temp. 

3.5.2. Kontrola jako�ci 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt. 2. niniejszego opracowania. 

3.5.3. Kontrola jako�ci- materiały 

Badanie materiałów u�ytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3. WW. 

Badanie to nast�puje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji 

Budowy i odpowiednich norm materiałowych. 

3.5.4. Kontrola jako�ci- kontrola jako�ci wykonanych robót 

Kontroli jako�ci wykonanych robót nale�y dokona� poprzez porównanie wykonania 

robót z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.  

Kontroli podlega wykonanie instalacji wewn�trznych zgodnie z obowi�zuj�cym 

prawem  w odniesieniu do potrzeb Zamawiaj�cego. 

3.5.5. Kontrola jako�ci- badania jako�ci robót w czasie budowy 

Badania jako�ci robót w czasie ich realizacji nale�y wykonywa� zgodnie z 

wytycznymi wła�ciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Kontroli podlega: 

- szczelno�� instalacji wodoci�gowej wraz z zamontowana armatur� na ci�nienie, 
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- płukanie i dezynfekcja wodoci�gowej  

- szczelno�� instalacji kanalizacyjnej i wodoci�gowej, 

- szczelno�� poł�cze� kanalizacyjnych i wodoci�gowej, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementy kompensacji, 

- lokalizacja przyborów sanitarnych, 

- u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów urz�dzenia, 

- prawidłowo�� wykonania poł�cze�, 

- jako�� zastosowania materiałów uszczelniaj�cych, 

- wielko�� spadków przewodów, 

- odległo�ci przewodów wzgl�dem siebie i od przegród budowlanych, 

- prawidłowo�� wykonania odpowietrze�, 

- prawidłowo�� wykonania podpór przewodów oraz odległo�ci mi�dzy podporami, 

- prawidłowo�� ustawienia wydłu�ek i armatury, 

- prawidłowo�� przeprowadzenia wst�pnej regulacji, 

- prawidłowo�� zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- jako�� wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Po zako�czeniu budowy instalacji wodoci�gowej i pozytywnych wynikach próby 

szczelno�ci nale�y dokona� jej płukania, u�ywaj�c do tego czystej wody. Pr�dko�� przepływu 

czystej wody powinna by� tak dobrana, aby mogła wypłuka� wszystkie zanieczyszczenia 

mechaniczne. Mo�na uzna�, �e instalacja jest wypłukana, je�eli wypływaj�ca z niej woda jest 

prze�roczysta i bezbarwna. Przewody wodoci�gowe wody pitnej nale�y podda� dezynfekcji 

za pomoc� roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas 

trwania dezynfekcji powinien wynosi� 24 godziny. Po usuni�ciu wody zawieraj�cej zwi�zki 

chloru, nale�y przeprowadzi� ponowne płukanie. Dopuszcza si� rezygnacj� z dezynfekcji 

przewodu, je�eli wyniki bada� bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce 

badawczej do tego upowa�nionej, wyka��, �e pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 

wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

3.5.6. Kontrola jako�ci- oznakowanie ruroci�gów 

Armatur� zabudowan� na ruroci�gach nale�y trwale oznakowa� w terenie 

tabliczkami.  

Tabliczki nale�y wykona� i zamontowa� zgodnie z obowi�zuj�c� norm� PN-B-

09700. 
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3.5.7. Obmiar robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac 

dla danego odcinka lub zadania. W zwi�zku z powy�szym Roboty nie podlegaj� obmiarowi. 

3.5.8. Przyj�cie robót – próby ko�cowe 

Ogólne zasady wykonania Prób Ko�cowych Robót i ich przej�cia podano w pkt. nr 2 

niniejszego opracowania. 

3.5.9. Podstaw płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w pkt. nr 2. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nale�y wykona� Roboty niezb�dne do 

osi�gni�cia efektów funkcjonalno-u�ytkowych wskazanych w niniejszym PFU. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególno�ci: 

- zakup i dostarczenie niezb�dnych materiałów, 

- wykonanie robót obj�tych PFU, w tym wymagane dokumentacje  

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

- wykonanie przeku�,  

- zakup materiałów i urz�dze�, 

- transport materiałów i urz�dze� na miejsce wbudowania, 

- monta� rusztowa�,  

- monta� rur wodoci�gowych i kanalizacyjnych,  

- wykonanie prób szczelno�ci instalacji wodoci�gowych i kanalizacyjnych, 

- monta� przyborów i urz�dze�, 

- monta� i uruchomienie zestawów hydroforowych,  

- wykonanie wszystkich podej�� do przyborów armatury, 

- monta� niezb�dnej armatury, 

- monta� kanałów wentylacyjnych, 

- monta� urz�dze�,  

- wykonanie wszystkich podej�� do urz�dze� i armatury, 

- wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej, 

- sprawdzenie szczelno�ci i skuteczno�ci instalacji wentylacyjnej  

- wykonanie Prób i Testów oraz Prób Ko�cowych. 

prace porz�dkowe Terenie Budowy po robotach. 
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3.5.10. Przepisy zwi�zane- normy 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodoci�gowych i ogólne wymagania dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich poł�czenia -- Kołnierze okr�głe do rur, armatury, 

ł�czników i osprz�tu z oznaczeniem PN -- Cz��� 1: Kołnierze stalowe. 

PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprz�t do u�ytku domowego i podobnego -- 

Bezpiecze�stwo u�ytkowania -- Cz��� 2-80: Wymagania szczegółowe dotycz�ce 

wentylatorów 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostok�tnym -- Wymiary. 

3.5.11. Przepisy zwi�zane- inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Monta�owych. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i 

wykonanie instalacji wewn�trznych wod-kan, c.o i wentylacji w budynku domu kultury 

w Lewinie Brzeskim Je�eli w Dokumentach Wykonawcy zostan� znalezione bł�dy, 

pomini�cia, dwuznaczno�ci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one 

jak Roboty zostan� poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgl�du na wszelkie zgody 

lub zatwierdzenia, czy te� wytyczne podane w PFU. 

3.6 Wymagania dla bran�- bran�a elektryczna 

3.6.1. Wytyczne ogólne 

Roboty b�d� realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 

1126 ze zmianami), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
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− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dot. bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz.1126), 

− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 28.10.2004r. 

− Wszelkimi aktami prawnymi wła�ciwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami 

techniczno budowlanymi, obowi�zuj�cymi normami, 

− Zasadami wiedzy technicznej i sztuk� budowlan�. 

Dokumentacja projektowa realizowana b�dzie w oparciu o: 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. (z pó�niejszymi 

zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego, 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó�niejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie. 

− Prawo Budowlane. 

Przepisy budowy PBUE i obowi�zuj�ce aktualnie normy: 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania 

podstawowe PN-IEC 60364-1 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-IEC 60364-3 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i monta� wyposa�enia  

elektrycznego PN-IEC 60364-5-523 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego PN-IEC 60364-5-523 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. 

− PN-IEC 60364 

− Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. PN-EN 61537 

− Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze  

PN- IEC 2000/E 60364-6-61. 

− Ochrona przeciwpora�eniowa. PN-IEC 60364-4-41. 
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− Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia .Ochrona przeciwpora�eniowa. N SEP –E-

001 

− Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E –002. 

− Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004 

− PN-EN 12464-1 
wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz��� 1: Miejsca pracy 

we wn�trzach.  

− PN-EN 1838 Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne.  

− PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego  

− OCHRONA  PRZECIWPORA�ENIOWA –PN-IEC60364-4-47.�

3.6.2. Ogólne zało�enia projektowe dla przedmiotowego obiektu 

W obiekcie zastosowa� oprawy LED z inteligentnymi systemem reguluj�cym 

nat��enie o�wietlenia. 

Wszystkie pomieszczenia nale�y wyposa�y� w o�wietlenie elektryczne. 

W tab. 3.3 zestawiono nat��enie �wiatła dla poszczególnych pomieszcze�. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� 

NR NAZWA POM. [lx] 

0/1 gara� sam. stra�ackich 300 

0/2 sala konferencyjna 500 

0/3 magazyn 100 

0/4 kuchnia 200 

0/5 WC 200 

0/6 sala konsumpcji 500 

0/7 komunikacja 200 

0/8 magazyn 100 

0/9 WC 200 

0/10 kuchnia 500 

0/11 bar 500 

0/12 kotłownia 200 
Tabela 3.3 Zestawienie nat��enia �wiatła 

3.6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 

przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Podł�czenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ nale�y wykona� po 

uprzednim wył�czeniu napi�cia w sieci zasilaj�cej oraz zabezpieczeniu przed skutkami 

przypadkowego pojawienia si� napi�cia. 

Procedury okre�laj�ce zasady bezpiecznej pracy zawarte s� w przepisach eksploatacji 

i bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 

pracowników posiadaj�cych za�wiadczenia kwalifikacyjne SEP. Ka�de przedsi�biorstwo 
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wykonawcze ma obowi�zek posiada� i stosowa� instrukcje wykonywania prac zgodnie z 

wymaganiami bezpiecze�stwa. 

3.6.4. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 

zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� 

ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e� 

– Powołanie kierownika robót. 

– Wyposa�enie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instrukta�owe, sprz�t 

pierwszej pomocy, BHP i P.Po�. 

– Przeprowadzenie szkolenia (instrukta�u) pracowników pod wzgl�dem BHP przed 

przyst�pieniem do  realizacji robót na stanowiskach pracy. 

– Procedury okre�laj�ce zasady bezpiecznej pracy zawarte s� w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy, które pracownicy maj� obowi�zek zna� i stosowa�. 

– Wiedza, o której mowa powinna by� potwierdzona za�wiadczeniem kwalifikacyjnym. 

– Przedsi�biorstwo wykonawcze ma obowi�zek posiada� i stosowa� instrukcje 

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa. 


rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom w robotach 

elektroinstalacyjnych: 

– W sytuacji zagro�enia na terenie budowy wył�czy� zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

– Stosowa� sprawny i odpowiedni sprz�t elektro-mechaniczny,�

– Stosowa� odpowiedni sprz�t BHP.�

3.7 System Zarz�dzania Energi� SZE 

Zaprojektowa� zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wykonanego przez 

Andrzeja Jurkiewicza ul. Złota 54, 45-643 Opole, z dn. grudzie� 2017. 

3.8 Wymagania wyko�czenia 

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania. 
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1. Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1.1 Wykaz przepisów prawnych zwi�zanych z projektowaniem i wykonaniem 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

2) Ustawa Prawo ochrony 
rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001.  

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 

nr 162 poz. 1568). 

5) Roporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.  

6) Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 

odpadów.  

7) Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  

8) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

9) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre�lenia 

przeci�tnych norm zu�ycia wody.  

10) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690).  

11) Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

12) Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030). 

13) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

14) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dot. bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

15) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze�nia 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- u�ytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072) 

16) ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 

17) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

18) (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

19) ROZPORZ�DZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z 

dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i 

gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granic� niezgodnie z prawem. 

1.2 Wykaz norm zwi�zanych z projektowaniem i wykonaniem 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1 2 3 

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz��� 1: Zasady ogólne 

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem 

3 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem 

pomieszcze� w budynkach — Dopuszczalne warto�ci 

poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach 

4 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwo�ci drga� przekazywanych przez 

podło�e na budynki 

5 PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drga� na ludzi w budynkach 

6 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja �ył w kablach i przewodach oraz w 

przewodach sznurowych 

7 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona zapewniaj�ca bezpiecze�stwo — Dobór 

�rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów 

zewn�trznych — Wybór �rodków ochrony 

przeciwpora�eniowej w zale�no�ci od wpływów 

zewn�trznych 

8 PN-EN 12464-1:2004 
wiatło i o�wietlenie — O�wietlenie miejsc pracy — 
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Cz��� 1: Miejsca pracy we wn�trzach 

9 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje 

10 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed pora�eniem elektrycznym 

11 PN-IEC 60364-4-

42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego 

12 PN-IEC 60364-4-

43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed pr�dem przet��eniowym 

13 PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed przepi�ciami — Ochrona instalacji niskiego 

napi�cia przed przej�ciowymi przepi�ciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napi�cia 

14 PN-IEC 60364-4-

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed przepi�ciami — Ochrona przed przepi�ciami 

atmosferycznymi lub ł�czeniowymi 

15 PN-IEC 60364-4-

444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 

przed przepi�ciami — Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych 

16 PN-IEC 60364-4-

45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Ochrona 
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przed obni�eniem napi�cia 

17 PN-IEC 60364-4-

473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Stosowanie 

�rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo — 


rodki ochrony przed pr�dem przet��eniowym 

18 PN-IEC 60364-4-

482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa — Dobór 

�rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów 

zewn�trznych — Ochrona przeciwpo�arowa 

19 PN-IEC 60364-5-

51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Postanowienia ogólne 

20 PN-IEC 60364-5-

52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -

Oprzewodowanie 

21 PN-IEC 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów 

22 PN-IEC 60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

23 PN-IEC 60364-5-

534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami 

24 PN-IEC 60364-5-

537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urz�dzenia do 

odł�czania izolacyjnego i ł�czenia 

25 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 5-54: 
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Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — 

Uziemienia, przewody ochronne i przewody poł�cze� 

ochronnych 

26 PN-IEC 60364-5-

551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — Inne 

wyposa�enie — Niskonapi�ciowe zespoły pr�dotwórcze 

27 PN-HD 60364-5-

559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Cz��� 5-55: Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego 

-Inne wyposa�enie — Sekcja 559: Oprawy 

o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 

28 PN-IEC 60364-5-

56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego — Instalacje 

bezpiecze�stwa 

29 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 6: 

Sprawdzanie 

30 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyn�, znakowanie i 

identyfikacja -Identyfikacja zacisków urz�dze� i 

zako�cze� przewodów 

31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyn�, znakowanie i 

identyfikacja -Identyfikacja przewodów kolorami albo 

znakami alfanumerycznymi 

32 PN-B-01706:1992 Instalacje wodoci�gowe — Wymagania w 

projektowaniu 

33 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w 

instalacjach wodoci�gowych i ogólne wymagania 

dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny 
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34 PN-B-10720:1998 Wodoci�gi — Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodoci�gowych — Wymagania i badania 

przy odbiorze 

35 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urz�dze� ciepłej wody u�ytkowej — 

Wymagania 

36 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków 

— Cze�� 1: Postanowienia ogólne i wymagania 

37 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków 

— Cze�� 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie 

układu i obliczenia 

38 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków 

— Cze�� 3: Przewody deszczowe — Projektowanie 

układu i obliczenia 

39 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków 

— Cze�� 4: Pompownie �cieków — Projektowanie 

układu i obliczenia 

40 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków 

— Cze�� 5: Monta� i badania, instrukcje działania, 

u�ytkowania i eksploatacji 

41 PN-EN 12109:2003 Wewn�trzne systemy kanalizacji podci�nieniowej 

42 PN-EN 13564-1:2004 Urz�dzenia przeciwzalewowe w budynkach — Cz��� 1: 

Wymagania 

43 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu 

45 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewa� wodnych systemu otwartego — 

Wymagania 

46 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewa� wodnych systemu zamkni�tego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania 
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47 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

wodnych zamkni�tych systemów ciepłowniczych — 

Wymagania 

48 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewa� wodnych systemu zamkni�tego 

przył�czonych do sieci cieplnych — Wymagania 

49 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i 

badania dotycz�ce jako�ci wody 

50 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metoda 

obliczania 

51 PN-EN ISO 10077-

1:2007 

Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe okien, drzwi i �aluzji — 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Cz��� 

1: Postanowienia ogólne 

52 PN-EN ISO 10077-

2:2005 

Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe okien, drzwi i �aluzji — 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Cz��� 

2: Metoda komputerowa dla ram 

53 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni — Obliczenia szczegółowe 

54 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania 

projektowego obci��enia cieplnego 

55 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków — 

Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody obliczania 

56 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków -

Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i 

wentylacj� -Metoda obliczania 

57 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła — Metody uproszczone i warto�ci 

orientacyjne 
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58 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe 

zewn�trzne 

59 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urz�dze� — Wymagania i 

badania odbiorcze 

60 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo 

stałe — Wymagania 

61 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno�ci� statyczn� — Ochrona 

obiektów, instalacji i urz�dze� — Wymagania 

62 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły — Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze 

63 PN-B-02011:1977 PN-B-

02011:1977/Az 1:2009 

Obci��enia w obliczeniach statycznych — Obci��enie 

wiatrem 

64 PN-B-03430:1983 PN-B-

03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u�yteczno�ci publicznej — Wymagania 

65 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe 

powietrza wewn�trznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

66 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostok�tnym — Wymagania 

dotycz�ce wytrzymało�ci i szczelno�ci 

67 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków — Sie� przewodów — 

Wytrzymało�� i szczelno�� przewodów z blachy o 

przekroju kołowym 

68 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków — Sie� przewodów — 

Wymagania dotycz�ce elementów składowych sieci 

przewodów ułatwiaj�cych konserwacj� sieci przewodów 

69 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — 
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Okre�lanie parametrów filtracyjnych 

70 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jako�� gazu dostarczanego odbiorcom z 

sieci rozdzielczej 

71 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy w�glowodorowe — Gazy 

skroplone C3-C4 

72 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynków — 

Maksymalne ci�nienie robocze równe 5 bar lub mniejsze 

-Zalecenia funkcjonalne 

73 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych — Rury 

o klasie wymaga� A 

74 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe 

75 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwa 

gazowe o g�sto�ci wzgl�dnej mniejszej ni� 1 — 

Wymagania 

 

76 PN-HD 60364-7-

701:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 7-701: 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji — Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub 

prysznic 

77 PN-IEC 60364-7-

702:1999 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -Baseny pływackie i inne 

78 PN-HD 60364-7-

703:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Cz��� 7-703: Wymagania dotycz�ce specjalnych 

instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny 

zawieraj�ce ogrzewacze sauny 

79 PN-HD 60364-7-

704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia — Cz��� 7-704: 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 
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lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

80 PN-IEC 60364-7-

705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych 

81 PN-IEC 60364-7-

706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodz�cymi 

82 PN-IEC 60364-7-

714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -Instalacje o�wietlenia zewn�trznego 

83 PN-HD 60364-7-

715:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Cz��� 7-715: Wymagania dotycz�ce specjalnych 

instalacji lub lokalizacji — Instalacje o�wietleniowe o 

bardzo niskim napi�ciu 

84 PN-HD 60364-7-

740:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Cz��� 7-740: Wymagania dotycz�ce specjalnych 

instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urz�dze� rozrywkowych i 

straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 

cyrków 

85 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

86 PN-EN 61140:2005 PN-

EN 61140:2005/A1:2008 

Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym — 

Wspólne aspekty instalacji i urz�dze� 

88 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urz�dze� elektrycznych danymi 

znamionowymi dotycz�cymi zasilania elektrycznego — 

Wymagania bezpiecze�stwa 

89 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o�wietlenia — O�wietlenie awaryjne 
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90 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego 

91 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem 

92 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagro�enie �ycia 

93 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz��� 4: Urz�dzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach 

94 PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno�ci ogniowej — Cz��� 1: Wymagania 

ogólne 

95 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palno�ci cienkich przewodów i kabli 

bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 

zabezpieczaj�cych 

96 PN-B-02000:1982 Obci��enia budowli — Zasady ustalania warto�ci 

97 PN-B-02001:1982 Obci��enia budowli — Obci��enia stałe 

98 PN-B-02003:1982 Obci��enia budowli — Obci��enia zmienne 

technologiczne — Podstawowe obci��enia 

technologiczne i monta�owe 

99 PN-B-02004:1982 Obci��enia budowli — Obci��enia zmienne 

technologiczne — Obci��enia pojazdami 

100 PN-B-02005:1986 Obci��enia budowli — Obci��enia suwnicami 

pomostowymi, wci�garkami i wci�gnikami 

101 PN-B-02010:1980 PN-B-

02010:1980/Azl:2006 

Obci��enia w obliczeniach statycznych — Obci��enie 

�niegiem 

102 PN-B-02013:1987 Obci��enie budowli — Obci��enia zmienne 

�rodowiskowe — Obci��enie oblodzeniem 

103 PN-B-02014:1988 Obci��enia budowli — Obci��enie gruntem 

104 PN-B-02015:1986 Obci��enia budowli — Obci��enia zmienne 
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�rodowiskowe — Obci��enie temperatur� 

105 PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podło�a budowli — Ogólne zasady 

oblicze� 

106 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie 

107 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezpo�rednie 

budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie 

108 PN-B-03150:2000 PN-B-

03150:2000/Az 1:2001 

PN-B-

03150:2000/Az2:2003 

PN-B-

03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

109 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

110 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Poł�czenia z fundamentami — 

Projektowanie i wykonanie 

111 PN-B-03230:1984 Lekkie �ciany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i �ebrowych — Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

112 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one 

wykonywane z kruszywo wy eh betonów lekkich — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

113 PN-B-03264:2002 PN-B-

03264:2002/Apl :2004 

Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

114 PN-B-03300:2006 PN-B-

03300:2006/Apl:2008 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

115 PN-EN 1990*): PN-EN 

1991 *): PN-EN 1992*): 

PN-EN 1993*): PN-EN 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 

1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: 
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1994*): PN-EN 1995*): 

PN-EN 1996*): PN-EN 

1997*): PN-EN 1999*): 

Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: 

Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 

5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: 

Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7:   

cz��ci norm) 

116 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpiecze�stwa dotycz�ce budowy i 

instalowania d�wigów — Badania i próby — Cz��� 58: 

Próba odporno�ci ogniowej drzwi przystankowych 

117 PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalno�ci mebli tapicerowanych — 

Cz��� 1: �ródło zapłonu: tl�cy si� papieros 

118 PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalno�ci mebli tapicerowanych — 

Cz��� 2: �ródło zapłonu: równowa�nik płomienia 

zapałki 

119 PN-EN 1991-1-2:2006 

PN-EN 1991-l-
2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Cz��� 1-2: 

Oddziaływania ogólne — Oddziaływania na konstrukcje 

w warunkach po�aru 

120 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpo�arowa budynków — Obliczanie 

g�sto�ci obci��enia ogniowego oraz wyznaczanie 

wzgl�dnego czasu trwania po�aru 

121 PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpo�arowa budynków — Metoda 

badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i 

spalania materiałów 

122 PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpo�arowa budynków — Metoda 

badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez �ciany (w 

zakresie cz��ci dotycz�cej �cian zewn�trznych przy 

działaniu ognia od strony elewacji) 

123 PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie si� podczas 

palenia — Wyznaczanie zapalno�ci pionowo 

umieszczonych próbek 
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124 PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie si� podczas 

palenia — Pomiar wła�ciwo�ci rozprzestrzeniania si� 

płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

125 PN-EN 13501-1+A1: 

2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 1: Klasyfikacja na 

podstawie bada� reakcji na ogie� 

126 PN-EN 13501-2+A1: 

2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 2: Klasyfikacja na 

podstawie bada� odporno�ci ogniowej, z wył�czeniem 

instalacji wentylacyjnej 

126 PN-EN 13501-3+A1: 

2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 3: Klasyfikacja na 

podstawie bada� odporno�ci ogniowej wyrobów i 

elementów stosowanych w instalacjach u�ytkowych w 

budynkach: ognioodpornych przewodów 

wentylacyjnych i przeciwpo�arowych klap odcinaj�cych 

127 PN-EN 13501-4+A1: 

2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 4: Klasyfikacja na 

podstawie wyników bada� odporno�ci ogniowej 

elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

128 PN-EN 13501-5+A1: 

2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 5: Klasyfikacja na 

podstawie wyników bada� oddziaływania ognia 

zewn�trznego na dachy 

129 PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpiecze�stwa dotycz�ce budowy i 

instalowania d�wigów — Szczególne zastosowania 

d�wigów osobowych i towarowych — Cz��� 72: D�wigi 

dla stra�y po�arnej 

130 PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie si� podczas 

palenia — Wyznaczanie zapalno�ci pionowo 
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umieszczonych próbek 

131 PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie si� podczas 

palenia — Pomiar wła�ciwo�ci rozprzestrzeniania si� 

płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

141 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Małe kominy — Badania w 

podwy�szonych temperaturach 

142 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpiecze�stwa — Ewakuacja 

143 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze�stwa — Zasady umieszczania znaków 

bezpiecze�stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

po�arowych 

145 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpiecze�stwa i znaki 

bezpiecze�stwa — Znaki bezpiecze�stwa stosowane w 

miejscach pracy i w obszarach u�yteczno�ci publicznej 

146 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w 

budynkach — Izolacyjno�� akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjno�� akustyczna elementów 

budowlanych — Wymagania 

147 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru d�wi�ku A w 

budynkach 

148 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno�ci od 

d�wi�ków powietrznych mi�dzy pomieszczeniami 

149 PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno�ci 

akustycznej od d�wi�ków powietrznych �ciany 

zewn�trznej i jej elementów 
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150 PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno�ci od 

d�wi�ków uderzeniowych stropów 

151 PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno�ci od 

d�wi�ków uderzeniowych stropów 

152 PN-EN ISO 140 8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary laboratoryjne tłumienia 

d�wi�ków uderzeniowych przez podłogi na masywnym 

stropie wzorcowym 

153 PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Cz��� 12: Pomiar laboratoryjny 

izolacyjno�ci od d�wi�ków powietrznych i 

uderzeniowych podniesionej podłogi pomi�dzy dwoma 

s�siednimi pomieszczeniami 

154 PN-EN 20140-3:1999 

PN-EN 20140-

3:1999/A1:2007 

Akustyka — Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno�ci od 

d�wi�ków powietrznych elementów budowlanych 

155 PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjno�ci od 

d�wi�ków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z 

przestrzeni� nad sufitem, mierzonej pomi�dzy dwoma 

s�siednimi pomieszczeniami 
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156 PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjno�ci akustycznej w 

budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów 

budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno�ci od 

d�wi�ków powietrznych małych elementów 

budowlanych 

157 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochłaniania d�wi�ku w komorze 

pogłosowej 

158 PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotno�ciowe wła�ciwo�ci komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura 

powierzchni wewn�trznej konieczna do unikni�cia 

krytycznej wilgotno�ci powierzchni i kondensacja 

mi�dzywarstwowa - Metody obliczania 

159 PN-ENV 1187:2004 PN-

ENV 1187:2004/A1:2007 

Metody bada� oddziaływania ognia zewn�trznego na 

dachy 

160 PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków — Cz��� 1: Klasyfikacja na 

podstawie bada� reakcji na ogie� 

161 PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich poł�czenia -- Kołnierze okr�głe do rur, 

armatury, ł�czników i osprz�tu z oznaczeniem PN -- 

Cz��� 1: Kołnierze stalowe. 

162 PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne. Wła�ciwo�ci mechaniczne. 

163 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

164 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury bada� i metody 

pomiarowe dotycz�ce odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji 

165 PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprz�t do u�ytku domowego i podobnego -- 

Bezpiecze�stwo u�ytkowania -- Cz��� 2-80: Wymagania 
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szczegółowe dotycz�ce wentylatorów 

166 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostok�tnym -- 

Wymiary. 

167 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe 

168 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 

Ustalanie ogólnych charakterystyk 

169 PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do 

prowadzenia przewodów 

170 PN- IEC 2000/E 60364-

6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze 

171 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpora�eniowa 

172 N SEP –E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia .Ochrona 

przeciwpora�eniowa. 

173 N SEP-E –002 Instalacje w obiektach budowlanych 

174 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

175 PN-IEC60364-4-47 OCHRONA  PRZECIWPORA�ENIOWA 

1.3 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Monta�owych. 

1.4 Uwagi 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
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3. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezb�dne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

3.1 Kopia mapy zasadniczej 

Doł�czono w zał�cznikach do niniejszego opracowania kopi� mapy zasadniczej dla 

terenu obj�tego opracowaniem. 

3.2 Warunki bada� gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych. Przed przyst�pieniem do realizacji 

zadania Wykonawca jest obowi�zany do wykonania bada� gruntowo- wodnych na własny 

koszt, o ile b�d� konieczne. 

3.3 Inwentaryzacja zieleni 

Nie sporz�dzono inwentaryzacji zieleni. Wykonawca obowi�zany jest sporz�dzi� 

inwentaryzacje zieleni na własny koszt, o ile b�dzie konieczna. 

3.4 Dane dotycz�ce zanieczyszcze� atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony �rodowiska 

Nie dotyczy. 

3.5 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci��liwo�ci 

Nie dotyczy. 

3.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, wskazania 

Zamawiaj�cego dotycz�ce zachowania urz�dze� naziemnych i podziemnych oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

Zamawiaj�cy udost�pni Wykonawcy wszelkie materiały archiwalne dot. 

przedmiotowego terenu. 

Do niniejszego opracowania w zał�cznikach doł�cza si� inwentaryzacj� oraz 

koncepcj� architektoniczno- budowlan� budynku socjalnego OSP Skorogoszcz. Koncepcja 

jest podstaw� do sporz�dzenia projektu, jednak dopuszcza si� jej zmian� w porozumieniu z 

Zamawiaj�cym. 

Dodatkowo do niniejszego programu funkcjonalno- u�ytkowego w zał�cznikach 

doł�cza si� dokumentacj� fotograficzn� stanu istniej�cego budynku OSP. 
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