Program funkcjonalno-użytkowy

I.

Nazwa zamówienia

Remont elementów elewacji obiektu Urzędu Pocztowego nr 1 w Oświęcimiu
II.

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

ul. Jagiełły 14 , 32-600 Oświęcim
III.

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
IV.

Nazwa zamawiającego i adres:

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
V.

Imię i nazwiska osób opracowujących program:
Mirosław Guguła

VI.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

VII.

Data: 13.07.2018 r.
Zatwierdzam: ............................

Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie remontu elewacji obiektu Urzędu Pocztowego nr 1
w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 14 .
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Niniejsze opracowanie obejmuje budynek stanowiący własność PP S.A. znajdujący
się w strefie „ochrony konserwatorskiej” w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 14
o następujących parametrach fizycznych:
Długość elewacji frontowej
41,40 m
Wysokość elewacji frontowej
11,94 m
Długość elewacji tylnej
41,40 m
Wysokość elewacji tylnej
11,94-12,34 m
3. Zakres robót budowlanych.
Remont elewacji zgodnie z Programem Konserwatora Zabytków w systemie
EPASIT
− Remont gzymsów elewacji frontowej, zachodniej (tylnej) budynku oraz
przejazdu - przewiązki
− Remont odparzonych tynków i detalu architektonicznych na elewacji
− Remont balkonu
− Malowanie elewacji budynku
− Remont elementów ślusarsko kowalskich (balustrady, kraty okienne i
konstrukcja rampy
− Wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
− Wymiana rynien i rur spustowych
Uwaga
−

−

−

3.1.

Zastosowana technologia i materiały w opracowaniu mogą być zmienione za
zgodą Inwestora i Konserwatora oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty i
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie
W kosztorysie oraz przedmiarach w tabelach oznaczono wpisem analogia
elementy w których Inwestor dopuszcza zastosowanie innych materiałów ( inny
system chemii budowlanej) ale wymagany jest warunek jw.
Inwestor nie dopuszcza wykorzystywania materiałów z różnych systemów
chemii budowlanej w zadaniu remontowym.

Elewacja frontowa - wschodnia
− Postawienie praca i demontaż rusztowań,
− Wykonanie i demontaż instalacji odgromowych rusztowań,

−

−
−
−
−
−
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Wykonanie i demontaż różnorakiego rodzaju zabezpieczeń; osłonięcie okien,
siatki zabezpieczające, ogrodzenie, zadaszenia, wydzielenie stref ochronnych,
oznakowanie.
Naprawa powierzchni elewacji
Naprawa detali architektonicznych i gzymsów
Naprawa cokołu
Naprawa balkonu
Malowanie elewacji

Elewacja tylna - zachodnia
Rusztowania i roboty zabezpieczające
− Postawienie praca i demontaż rusztowań,
− Wykonanie i demontaż instalacji odgromowych rusztowań,
− Wykonanie i demontaż różnorakiego rodzaju zabezpieczeń; osłonięcie okien,
siatki zabezpieczające, ogrodzenie, zadaszenia, wydzielenie stref ochronnych,
oznakowanie.
− Naprawa powierzchni elewacji
− Naprawa detali architektonicznych i gzymsów
− Naprawa cokołu
− Malowanie elewacji
Podcień - Przewiązka
Rusztowania i roboty zabezpieczające
− Postawienie praca i demontaż rusztowań,
− Wykonanie i demontaż instalacji odgromowych rusztowań,
− Wykonanie i demontaż różnorakiego rodzaju zabezpieczeń; osłonięcie okien,
siatki zabezpieczające, ogrodzenie, zadaszenia, wydzielenie stref ochronnych,
oznakowanie.
− Naprawa powierzchni elewacji
− Malowanie elewacji
Pozostałe roboty
− Demontaż i montaż obróbek blacharskich
− Remont elementów ślusarsko kowalskich
− Uporządkowanie istniejących przewodów na elewacji
− Wywóz i utylizacja gruzu
Roboty dodatkowe
− Przygotowanie wniosku o zajęcie chodnika / jezdni przy remoncie elewacji
frontowej zależne od Wykonawcy i terminu realizacji
− Opłata za zajęcie pasa chodnika i jezdni zależna od Wykonawcy i terminu
realizacji
− Opłaty administracyjne
− Zabezpieczenie osób i mienia związanych z pracą w obiekcie, utylizacja i
wywóz śmieci, koszty związane ze zużyciem mediów i odprowadzeniem
ścieków i tym podobne,
− Inne nieprzewidziane

4. Dokumentacja projektowa
Inwestor dysponuje i przekazuje do realizacji:
− Projekt Budowlano Wykonawczy PBW,
− Decyzję konserwatorską,
− Kopię pozwolenia na budowę,
− Przedmiar robót,
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
− Godziny obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UP praca
wewnętrzna 2 zmiany.
− prace budowlano instalacyjne możliwe do przeprowadzenia w godzinach
dziennych z zachowaniem ciszy nocnej
5.1.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
−
Zakres robót będzie realizowany przy czynnym obiekcie.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
6.1.

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i realizacji prac:
− Wykonanie robót wg programu funkcjonalno – użytkowego, Projektu Budowlano
Wykonawczego PBW, Decyzji konserwatorskiej, pozwolenia na budowę,
przedmiaru robót,
− Dostawa materiałów i urządzeń.
− Wykonawca na bieżąco będzie prowadził wszelkie niezbędne uzgodnienia w
tym z Inwestorem w zakresie zgodności programu funkcjonalno – użytkowego,
Projektu Budowlano Wykonawczego PBW, Decyzji konserwatorskiej,
pozwolenia na budowę, przedmiaru robót, rzeczoznawcą ds. higieniczno –
sanitarnych, BHP i P-poż.
− Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa; zgody, pozwolenia, decyzje.
− Wykonawca dokona ewentualnych wymaganych opłat
związanych
np. z ochroną, zajęciem chodnika itp.

6.2.

Wymagania dotyczące architektury
− Ujęte w Projekcie Budowlano Wykonawczym PBW, Decyzji konserwatorskiej,
pozwoleniu na budowę, przedmiarze robót

6.3.

Wymagania dotyczące konstrukcji
− W/w zadanie nie dotyczy konstrukcji.

6.4.

Wymagania dotyczące instalacji
− Ujęte w Projekcie Budowlano Wykonawczym PBW, Decyzji konserwatorskiej,
pozwoleniu na budowę, przedmiarze robót

6.5.

Wymagania dotyczące wykończenia
− Ujęte w Projekcie Budowlano Wykonawczym PBW, Decyzji konserwatorskiej,
pozwoleniu na budowę, przedmiarze robót

6.6.

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu − Teren budowy remontu winien być zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich i spełniać ogóle wymogi przepisów BHP. Zajęcie terenu może nastąpić
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z Użytkownikiem
i inspektorem nadzoru inwestorskiego PP S.A.

6.7.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
− Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz wykonawstwo robót
winny zapewnić trwałość elementów na min. 10 lat.

6.8.
Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji
Zakres opracowania dokumentacji powykonawczej winien obejmować:
Projekt powykonawczy
− 4 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),
− 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia
w programie AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Kosztorys powykonawczy
− 2 egz. w wersji papierowej
− 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia
w programie Norma PRO oraz MS Office 2003 i PDF.
Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej i odgromowej
− 3 egz. w wersji papierowej
− 3 egz.
w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia
w programie MS Office 2003 i PDF.
Atesty i Aprobaty techniczne , oświadczenia Wykonawcy, uzgodnienia
− 2 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),
− 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia
w programie AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
6.9.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Na materiały wbudowane przedłożyć odpowiednie certyfikaty, aprobaty
budowlane i atesty higieniczne. Dokumentacja powykonawcza powinna
dodatkowo zawierać:
- Rzuty, widoki, przekroje i opisy wykonanych robót we wszystkich branżach,
- Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej,
- Atesty i aprobaty techniczne wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu,
- Oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi
systemów zabezpieczenia,
- Oświadczenie Wykonawcy o zdemontowaniu i przekazaniu elementów
systemu zabezpieczeń do PP CUK lub Naczelnika UP,
- Oświadczenie Wykonawcy o wywiezieniu i utylizacji odpadów.

-

Załączniki:
−
−
−
−

Odbiór robót nastąpi Komisyjnie po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu ich
do odbioru przez Wykonawcę.

Projekt Budowlano Wykonawczy PBW,
Decyzję konserwatorską,
Kopię pozwolenia na budowę,
Przedmiar robót,
Podpis:

Mirosław Guguła

1. ……………………………………
............................................
ZATWIERDZAM:

