Załącznik nr 3 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I. NAZWA ZAMÓWIENIA
Roboty remontowe w UP Sopot 1:
a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla zakresu robót objętego
dokumentacją projektową (o ile będzie wymagane) ) lub dokonanie zgłoszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych.
b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową.
II. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM
Urząd Pocztowy Sopot 1, 81-701 Sopot ul. T. Kościuszki 2

III. NAZWY I KODY CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachów
45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
IV. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

V.IMIONA
I
NAZWISKA
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

OSÓB

OPRACOWUJĄCYCH

PROGRAM

Wiesława Radomska - Wydział Inwestycji i Remontów

VI. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. Część opisowa
2. Część informacyjna
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
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1. Część opisowa.

1.1.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe w UP Sopot 1:
a) opracowanie dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem w imieniu

Zamawiającego pozwolenia na budowę dla zakresu robót objętego dokumentacją
projektową (o ile będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych.
b) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej.
c) Budynek Poczty znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu, wpisanego do rejestru zabytków pod
nr 936 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia
12.02.1979r. oraz jest wpisany do Gminnej ewidencji zabytków miasta Sopotu pod nr
727.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych
a) Parametry techniczne:
- powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń

- ca 220 m²

- powierzchnia dachu do remontu

-

120 m²

Zakres robót remontowych do wykonania w obiekcie:
Budynek główny:
- remont kominów: wymiana tynków wraz z malowaniem, wymiana luźnych spoin
i uzupełnienie

braków (kominy ceglane oraz murki ogniowe),

- wymiana obróbek blacharskich przy kominach,
- wykonanie remontu pokrycia dachowego z dachówki Brass (sprawdzenie połaci
dachowych,

przełożenie i zamocowanie dachówek w miejscach wymagających

naprawy - dachówki luźne

bądź obsunięte, uzupełnienie ewentualnych braków

dachówki),
- naprawa rynien i rur spustowych: oczyszczenie, wymiana lub zamocowanie
luźnych uchwytów,

wymiana uszkodzonych odcinków rynien i rur,

- wymiana uszkodzonych podejść kanalizacyjnych,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w podwórzu z wymianą kinet w studzienkach
kanalizacyjnych,
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- wymiana nakrywy żeliwnej wpustu podwórzowego nośność do 40t,
- usunięcie

posadzek

z

PCV

wraz

z

warstwami

podposadzkowymi

w

pomieszczeniach parteru (zaplecze UP),
- wykonanie nowych posadzek z warstwami podposadzkowymi z płytek gres w
pom. jak wyżej,
- malowanie pomieszczeń z gruntowaniem i szpachlowaniem,
- malowanie stolarki farbą olejną,
- wymiana drzwi wejściowych do UP (drewniane, Konserwator),
- wymiana drzwi zewnętrznych z rampy do ekspedycji (stalowe,

kontrola

dostępu),
Pokoje gościnne:
- malowanie pomieszczeń z gruntowaniem i szpachlowaniem,
- wymiana wykładzin dywanowych,
- wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem i osprzętem (syfony, bateria, drążek,
itp.),
- malowanie stolarki farbą olejną,
- wymiana plafonu sufitowego oraz zasilacza antenowego,
Budynek gospodarczy:
- wymiana i uzupełnienie luźnych tynków na ścianach zewnętrznych

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające:
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki i podłóg folią
- przenoszenie i przestawianie mebli oraz innego sprzętu

znajdującego się w

remontowanych pomieszczeniach
- usuwanie gruzu oraz innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywanych
robót remontowych wraz z opłatą za utylizację
- stawianie i rozbiórka rusztowań koniecznych do wykonania w/w robót

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Realizacja budowlana wykonywana będzie ściśle z opracowanym projektem z
materiałów wymienionych w opracowanym projekcie i w programie funkcjonalnoużytkowym.
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1.1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

a) Opracowania przedprojektowe:
− uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów i danych wyjściowych do
projektowania, w tym mapy do celów projektowych, wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub Decyzji o warunkach
zabudowy, itp.
− inwentaryzacja architektoniczno - budowlana w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia.
b) Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
− Projekt budowlano - wykonawczy obejmujący całość zadania wraz z Decyzją
o pozwoleniu na budowę, będącą podstawą do prowadzenia robót lub
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c) Wymagane uzgodnienia zewnętrzne:
- wszystkie uzgodnienia wynikające z prawa Budowlanego w niezbędnym
zakresie w tym z Konserwatorem Zabytków.
d) Wymagane uzgodnienia z jednostkami Poczty Polskiej:
- Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, Wydział Inwestycji i Remontów.
e) Wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania wykona
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie projektu
i realizację zadania.
f) Teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Podczas realizacji należy
odpowiednio

oznakować

i

zabezpieczyć

teren

budowy,

zgodnie

z oznakowaniem przedstawionym w projekcie.
g) Przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej należy się
zgłosić do Zamawiającego celem dokonania szczegółowych uzgodnień
dotyczących wykonania projektu.
h) Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na budowę lub
dokonaniem zgłoszenia projekt budowlany musi zostać zaakceptowany
przez Wydział Inwestycji i Remontów w Gdańsku
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1.1.4 Nakład opracowań projektowych:
a) Dokumentację projektową należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji
elektronicznej w nakładzie:
- projekt budowlano-wykonawczy

- 6 egz.

- informacja do planu BIOZ

- 6 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej na płycie
CD z możliwością otwarcia w programach AutoCAD 2004,
i Norma PRO

MS Office

-1 egz.

- Dokumentację projektową należy dodatkowo zapisać w programie PDF
Creator.
b) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej złoży oświadczenie, że
wykonał prace zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu mają służyć.
c) Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zmianami).
d) Wykonawca zobowiązuje się nabyć od projektanta/projektantów wykonujących
projekt całość autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Na dowód tego Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu oświadczenia projektanta/projektantów o zawarciu
stosownej umowy z Wykonawcą, w ramach której projektant/projektanci przenieśli
na Wykonawcę całość autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
wykonawca jest jedynym projektantem.
e) W ramach wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy Wykonawca łącznie z
przekazana dokumentacją, przekazuje Zamawiającemu własność dokumentacji
oraz majątkowe prawa autorskie i prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego.

1.1.6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - procedura zaprojektuj i
wybuduj:

a) wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
dokonanie

zgłoszenia

zamiaru

wykonania

robót

20.09.2019r.
b) wykonanie robót budowlanych do dnia: 16.12.2019r.
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budowlanych

do

dnia:

2

Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego

2.1

Informacje ogólne
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zmianami) i innych ustaw oraz rozporządzeń,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.2 Dokumenty i oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane
a) Zamawiający

oświadcza,

że

posiada

prawo

do

dysponowania

nieruchomością na cele budowlane działka nr.55/2 i 55/3 przy ul. Kościuszki 2
w Sopocie.
b) Oświadczenie o prawie dysponowania w/w nieruchomością na cele
budowlane, na której będą wykonywane powyższe roboty budowlane
zostanie dostarczone przez Zamawiającego przed wystąpieniem Wykonawcy
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.3

Materiały wyjściowe do projektowania.
Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej wybrany
Wykonawca w ramach projektu zobowiązany będzie wykonać niezbędną
inwentaryzację obejmującą remontowane elementy obiektu.

2.4

Inne posiadane informacje i dokumenty.
Zamawiający udostępni

zainteresowanemu Wykonawcy robót

wszystkie

posiadane dokumenty oraz udzieli informacji niezbędnych do zaprojektowania
i wykonania robót budowlanych.

3.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

3.1

Odpowiedzialność Wykonawcy:

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową,

warunkami decyzji

pozwolenia

na budowę

programem funkcjonalno-użytkowym pod nadzorem osób uprawnionych.
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oraz

2.Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopuści na plac budowy tylko
pracowników wyszkolonych i doświadczonych.
3.Podczas prowadzonych prac Wykonawca zapewni bezwzględnie przestrzeganie
obowiązujących przepisów BHP i p.poż oraz warunków dotyczących zabezpieczenia
obiektu określonych przez Zamawiającego.
4.Na wszystkie zastosowane materiały budowlane Wykonawca winien przedstawić
wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty przed ich wbudowaniem. Zmiana
materiałów nie może nastąpić bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2

Informacje o placu budowy:

1.Podczas wykonywania robót Urząd Pocztowy będzie czynny. Wykonawca
zabezpieczy miejsca prowadzonych robót i odpowiednio je oznakuje. Koszty
powyższe

należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Wykonawca we

własnym zakresie zabezpieczy składowanie materiałów i sprzętu oraz pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne dla pracowników.
Zamawiający udostępnia wodę oraz energię elektryczną potrzebne na placu budowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie ustalonym w umowie.

3.3

Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU

Dokumentacja projektowa, PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub braków
w dokumentacji technicznej, PFU a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i Programem funkcjonalno-użytkowym.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z projektem lub PFU
i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budynku, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Wykonawcy nie wolno samowolnie wykonywać żadnych zmian dotyczących
wykonywanych robót.
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3.4

Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
robót.

3.5

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas

realizacji

robót

Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i będzie stosował wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz zapewni bezpieczeństwo publiczne.

3.6

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w czasie prowadzenia robót.
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym wskutek realizacji robót lub nieumyślności zatrudnionych przez niego
osób oraz ich usunięcie (przywrócenie do stanu pierwotnego).

3.7

Ochrona środowiska podczas wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie wykonywania robót.
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak
wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie
budynków i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,
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b) praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim,
c) należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w miejscu wykonywania
robót i drogach komunikacyjnych, na terenie przyległym do budynków oraz
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich z tytułu skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
d) opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają
Wykonawcę.

3.8

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego.

3.9

Materiały

3.9.1

Wymagania ogólne

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i PFU.
2. W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z wykonaną
dokumentacją projektową lub PFU i będzie to miało wpływ na niezadowalającą
jakość robót, to takie materiały Wykonawca niezwłocznie zastąpi innymi, a roboty te
rozebrane będą na koszt Wykonawcy.
3. Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą w oryginalnych opakowaniach
w celu umożliwienia identyfikacji.
3.9.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Właściwości wszystkich użytych przez Wykonawcę materiałów muszą być zgodne
z wymaganiami odpowiednich norm i aprobat technicznych dla danego rodzaju
materiału.

-9-

3.9.2.1 Opis proponowanych rozwiązań materiałowych dla poszczególnych
elementów robót:
- farba emulsyjna Dulux w kolorze białym (sufity), jasnoszarym (ściany),
- farba olejna do tynków wewnętrznych, jasnoszara,
- drzwi zewnętrzne drewniane z naświetlem, futryną i okuciami (3 zawiasy,
obustronny pochwyt, 2

zamki w klasie C, samozamykacz z blokadą otwarcia,

szyby zespolone - szkło bezpieczne ), odwzorowanie drzwi istniejących,
- drzwi zewnętrzne stalowe z naświetlem i elektrozaczepem w komplecie z futryną
i okuciami ( 3 zawiasy, gałka-klamka, dwa zamki w kl. C, samozamykacz z blokadą
otwarcia, szyby zespolone - szkło bezpieczne) odwzorowanie drzwi istniejących,
- kabina natryskowa „90” z brodzikiem i wyposażeniem (drzwi dwuczęściowe
składane montowane na brodziku, szkło hartowane gr. 6mm z powłoką ułatwiającą
utrzymanie czystości,

uchwyty i profile chromowane, brodzik niski

- płytki gres, wymiar 30x30 cm, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie IV,
gr. płytki min. 7,2mm, duża odporność na stłuczenia, powierzchnia strukturalna,
szkliwiona, matowa, kolor ciemno-szary),
- wykładzina dywanowa, kolor beżowy, przeznaczona do pomieszczeń hotelowych,
gr. 7-8 mm,
- inne materiały ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót

3.9.4

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone
do użycia.

3.9.5

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy.
2. Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane lub nie zaakceptowane
przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z ich odrzuceniem i nie zapłaceniem.

3.9.6

Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia
do wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.
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2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.

3.9.7

Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.

poz. 1409

z 2013r.) z późniejszymi zmianami Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te
materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

3.10

Sprzęt

3.10.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania.

3.10.2

Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót budowlanych należy używać sprzętu i narzędzi ogólnie
dostępnych, odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót.

3.11

Transport

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami
ochronny środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.
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Na

środkach

transportu

przewożone

materiały

i

urządzenia

powinny

być

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami
transportu określonymi przez ich wytwórcę.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.12

Wykonywanie robót

3.12.1

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość

zastosowanych

materiałów

i

wykonanych

robót,

za

ich

zgodność

z wymaganiami dokumentacji projektowej i PFU oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Z uwagi na to, że roboty remontowe wykonywane będą w obiekcie czynnym
Wykonawca zobowiązany będzie tak zorganizować swoją pracę aby nie powodować
zakłóceń w pracy urzędu.
3.12.2 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
3.12.3 Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
3.12.4 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niezbędne prace
przygotowawcze i zabezpieczające oraz w razie potrzeby uzyskać zgodę na
prowadzenie robót w pasie drogowym w tym złożenie wniosku z wymaganymi
dokumentami oraz wniesienie stosownych opłat.
3.12.5 Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru.

3.13

Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych
materiałów. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć Inspektorowi:
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność
z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli co do jakości materiałów i robót.

3.14

Odbiór robót

Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom:
3.14.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - wykonywany na bieżąco
przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.
3.14.2 Odbiór końcowy - całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę. Odbiór końcowy nastąpi
w terminie określonym w umowie. Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana
przez Zamawiającego.
3.14.3. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - ostateczne przyjęcie robót po
wygaśnięciu

okresu

gwarancji

nastąpi

po

usunięciu

wszystkich

usterek

odnotowanych w protokole odbioru końcowego oraz tych, które wystąpiły w okresie
gwarancji.

3.15

Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na zasadach określonych
w umowie.

3.16

Rękojmia i gwarancja.

Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonaną i przekazaną dokumentację
projektowo - kosztorysową na okres 2-ch lat i rękojmi w trybie ustawowym licząc od
daty przekazania prac projektowych oraz gwarancji na wykonane roboty remontowe
na okres 3-ch lat licząc od daty końcowego odbioru robót.
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2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202 z późn. zmianami).
b) Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz.401).
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 1570 z późn. zmianami).
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
z późn. zmianami)
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
(Dz.U. z 2016r. poz. 1493 z późn. zmianami)
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.
1126).
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j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014r. (Dz. U. z 2014r. poz.1278 z późn. zmianami) w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
k) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r. poz. 992 z późn. zmianami).
l) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późn.
zmianami) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania.
Wykonawca w całym procesie budowlanym jest obowiązany stosować się do
aktualnych polskich przepisów oraz Polskich Norm. Pełna lista norm polskich
dostępna jest na stronie internetowej Polskiego komitetu Normalizacyjnego
(www.pkn.pl) w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: 00-050
Warszawa ul. Świętokrzyska 14 lub np. w programie Intergram – elektroniczna
Biblioteka Norm dostępnym na www.integram.com.pl

1. Zał. nr 1 - Rzut parteru
2. Zał. nr 2 - Rzut II p.
3. Zał. nr 3 - Drzwi do kabiny prysznicowej
4. Zał. nr 4 - Drzwi wejściowe
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