
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakres A - wykonanie remontu korytarza zlokalizowanego w budynku biurowym 

Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 

przy al. Niepodległości 188b wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń 

Zakres B - wykonanie projektu oraz remontu polegającego na adaptacji łazienki do 

wymogów umożliwiających korzystanie z łazienki przez osoby niepełnosprawne  

zlokalizowanej na parterze budynku biurowego Ośrodka Przetwarzania Informacji – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy al. Niepodległości 188b wraz z 

opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń 

 
2. Adres obiektu budowlanego: 

 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy,  

al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 
3. Kody CPV: 

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 
al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 
tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, 
http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl  

mailto:opi@opi.org.pl
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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakres A - Wykonanie projektu oraz remontu korytarza zlokalizowanego na III piętrze 

w budynku biurowym w Warszawie przy al. Niepodległości 188b. Ponadto opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji, opinii i 

pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac. 

 

Zakres B - Wykonanie projektu oraz remontu polegającego na adaptacji łazienki do 

wymogów umożliwiających korzystanie z łazienki przez osoby niepełnosprawne  

zlokalizowanej na parterze budynku biurowego w Warszawie przy al. Niepodległości 

188b. Ponadto opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

uzyskanie decyzji, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac. 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

 inwentaryzację pomieszczeń przeznaczonych do remontu, 

 sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, 

 uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, 

 wykonie robót zgodnie przedstawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry nieruchomości  

Pomieszczenia będące przedmiotem zamówienia znajdują się czterokondygnacyjnym 

budynku posiadającym dwie klatki schodowe. Budynek pochodzi z 1938 i został wykonany w 

technologii tradycyjnej. W budynku brak jest dźwigów windowych. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

 centralnego ogrzewania, 

 elektryczną 230/400 V 

 telefoniczną, 

 sieć logiczną, 

 wodno - kanalizacyjną, 

 kanalizacji deszczowej, 

 wentylacji grawitacyjnej, 



 

 

 

1.3. Termin realizacji zamówienia: 

 Zakres A+B –  12 tygodni od daty zawarcia umowy  

 Zakres A – 8 tygodni od daty zawarcia umowy 

 

ZAKRES „A” 

1.4. Wykonanie projektu oraz remontu korytarza wraz z opracowaniem kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji, opinii i 
pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac. 

1.4.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji 

Korytarz przewidziany do remontu znajdują się na ostatniej użytkowej kondygnacji 

budynku (III piętro). W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, budynek nie posiada 

szybu windowego. Na czas remontu jedna z klatek schodowych może zostać wyłączona 

z użytkowania. Powierzchni podłogi pomieszczenia remontowanego wynosi  99,02 m2. 

1.5. Założenia funkcjonalne remontu zakres „A” 

1.5.1. Zakres projektu i wykonania remontu 

W ramach projektu i wykonania remontu Zamawiający oczekuje następujących czynności:  

 projektu modernizacji istniejącego oświetlenia awaryjnego (przeniesienie na sufit 
podwieszany), 

 projektu rozbudowy systemu ppoż. o trzy dodatkowe czujki dymowe wraz z 
instalacją sygnalizatorów zadziałania czujek, które zostaną zamieszczone pod 
sufitem podwieszanym, 

 wymiany na nową stolarki drzwiowej - montażu nowych drzwi jednoskrzydłowych 
gładkich, rama z drewna klejonego obłożona dwiema płytami HDF, okleina 
CPL/PCV w kolorze białym o szerokości w świetle ościeżnicy 80 cm; skrzydła 
drzwiowe muszą być zaopatrzone w szyldy, klamki, zamki z wkładką; skrzydła 
muszą być oznaczone odpowiednimi symbolami informacyjnymi (piktogramami 
z metalu), 

 instalacji nowego oświetlenia w technologii LED, 

 montażu kasetonowych sufitów podwieszanych; wysokość pomieszczeń po 
instalacji sufitu powieszanego około 2,5 m. 

1.5.2. Wymagania dotyczące zakresu godzin, w których prace mogą być 
realizowane. 

Prace remontowe będą mogły być wykonywane w dni robocze od godz. 16:15 do godz. 

22:00  lub w dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 22:00. 



 

 

1.5.3. Zakres prac remontowych - korytarz  

 prace rozbiórkowe wraz z demontażem drewnianych listew odbojowych, futryn i 
skrzydeł drzwiowych, 

 skucie odpadających tynków, 

 szpachlowanie ubytków, pęknięć i eliminacja nierówności ścian, 

 zabudowa płytami GK dwóch pionów CO oraz pionu hydrantowego (około 20 m2) 

 wykonanie gładzi szpachlowych, 

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, 

 wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów pochodzących z demontażu wraz z 
uiszczeniem opłat z tym związanych, 

 montaż 15 nowych ościeżnic regulowanych drzwi do pokoi (grubość ściany to około 
18 cm), 

 wymiana na nową stolarki drzwiowej (15 szt.); montaż nowych drzwi 
jednoskrzydłowych gładkich otwieranych do środka, rama z drewna klejonego 
obłożony dwiema płytami HDF, okleina CPL/PCV w kolorze białym o szerokości w 
świetle ościeżnicy 80 cm, skrzydła drzwiowe muszą być zaopatrzone w szyldy, 
klamki, zamki z wkładką, skrzydła muszą być oznaczone odpowiednimi symbolami 
informacyjnymi (piktogramami z metalu), 

 montaż kasetonowych sufitów podwieszanych typu armstrong o odcieniu 
uzgodnionym z Zamawiającym,; wysokość pomieszczeń po instalacji sufitu 
powieszanego około 2,5m, 

 ściany na korytarzu wykończone na gładko, pomalowane dwukrotnie na kolor biały 
farbą lateksową półmatową; w dolnej części ścianki zamontowana listwa 
przypodłogowa dostosowana kolorystycznie i wizualnie do istniejących listew w 
pomieszczeniach, 

 profesjonalne sprzątanie i doczyszczenie pomieszczeń po pracach remontowych 
wraz z ciągami komunikacyjnymi. 

1.5.4. Instalacje elektryczne 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 przeniesienie części okablowania elektrycznego i okablowania strukturalnego 
budynku powyżej planowanego poziomu sufitu powieszonego, 

 wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych, 

 wymiana elektrycznych koryt PCV 60/90 około 30 m, 

 przeniesienie opraw oświetlenia awaryjnego (lovato n led) na wykonany w ramach 
remontu  sufit podwieszany, 

 montaż dodatkowych czujek ppoż. (typy DUR-4043) wraz z rekonfiguracją 
istniejącego systemu ppoż. i modyfikacją dokumentacji systemu. 

 

ZAKRES „B” 

1.6. Wykonanie projektu oraz remontu polegającego na adaptacji łazienki do 
wymogów umożliwiających korzystanie z łazienki przez osoby niepełnosprawne 
zlokalizowanej na parterze budynku biurowego w Warszawie przy al. 
Niepodległości 188 b.  

 

https://www.google.com/search?rls=en&q=sufity+podwieszane+typu+armstrong&tbm=isch&source=univ&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwj50JK_5aTkAhVNmIsKHVVDAYQQsAR6BAgGEAE


 

 

1.6.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji 

Łazienka przewidziana do remontu znajduje się na parterze budynku w sąsiedztwie 

ewakuacyjnej klatki schodowej o powierzchni podłogi 5,24 m2. 

 

1.7. Założenia funkcjonalne remontu zakresu „B” 

1.7.1. Zakres projektu i wykonania remontu 

W ramach projektu i wykonania remontu Zamawiający oczekuje następujących 

czynności:  

 demontażu ścianek działowych systemowych, 

 demontażu pisuaru, 

 wymiany muszli ustępowej wraz ze stelażem (dostosowanej do osób 
niepełnosprawnych), 

 montażu umywalki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych z ogrzewaczem 
wody, lustrem, podajnikiem na ręczniki papierowe i dozownikiem na mydło w 
płynie, oraz dodatkową półką przy umywalce o nośności  min 5 kg,  

 instalacji nowego oświetlenia w technologii LED, 

 ułożenia płytek ceramicznych o powierzchni około 5 m2, 

 wymiany stolarki drzwiowej, 

 montażu wentylatora wymuszającego obieg powietrza podłączonego do kanału 
wentylacji grawitacyjnej.  
 

1.7.2. Wymagania dotyczące zakresu godzin, w których prace mogą być 
realizowane. 

 

Roboty głośne będą mogły być wykonywane w dni robocze od godz. 16:15 do godz. 

22:00  lub w dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 22:00. 

 

1.7.3. Zakres prac remontowych łazienki . 

1.7.3.1. Roboty budowlane 

 demontaż okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, 

 prace rozbiórkowe wraz z demontażem futryn i skrzydeł drzwiowych, 

 skucie odpadających tynków, 

 wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów pochodzących z demontażu wraz z 
uiszczeniem opłat z tym związanych, 

 wykonanie tynków pod płytki ceramiczne, 

 ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w kolorze białym o odcieniu 
uzgodnionym z Zamawiającym, wymiar płytki ok. 25 cm x 20 cm, do wysokości 
sufitu podwieszanego, 



 

 

 wykonanie otworów w okładzinach ceramicznych ściennych dla przyłączy 
baterii ściennych umywalkowych, natryskowych i spłuczek, 

 dwukrotne malowanie białą farbą olejną pionów i rur CO,  

 montaż nowych ościeżnic do drzwi wejściowych do łazienki, 

 wymiana na nową stolarki drzwiowej w wejściu do łazienki; montaż nowych 
drzwi jednoskrzydłowych gładkich, rama z drewna klejonego obłożona dwiema 
płytami HDF, okleina CPL/PCV w kolorze białym o szerokości w świetle 
ościeżnicy zgodnie z zatwierdzonym projektem, skrzydło z tulejami 
wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2;  skrzydła 
drzwiowe muszą być zaopatrzone w szyldy, klamki, zamki z wkładką; skrzydła 
muszą być oznaczone odpowiednimi symbolami informacyjnymi (piktogramami 
z metalu), 

 montaż kasetonowych sufitów podwieszanych; wysokość pomieszczeń po 
instalacji sufitu powieszanego około 2,5 m, 

 wyposażenie wyremontowanej łazienki w lustro przy umywalce, metalowe 
podajniki na ręczniki papierowe ZZ zamykane na kluczyk przy umywalce, 
metalowe dozowniki na mydło w płynie zamykane na kluczyk przy umywalce, 
metalowe uchwyty na papier toaletowy w kabinie, półki łazienkowe szklane w 
uchwycie metalowym w kabinie, wieszaki metalowe w kabinie, szczotka 
wolnostojąca WC w metalowym pojemniku koloru białego lub szarego w 
kabinie, kosz na śmieci 3 l metalowy  koloru białego lub szarego otwierany na 
pedał w kabinie WC, kosz na śmieci 50-60 l plastikowy koloru białego lub 
szarego z uchylną klapą przy umywalce,  

 profesjonalne sprzątanie i doczyszczenie pomieszczeń po pracach 
remontowych wraz z ciągami komunikacyjnymi. 

1.7.3.2. Instalacje WOD-KAN 

 demontaż baterii, pisuaru i muszli sedesowej, 

 montaż nowej miski ustępowej w technologii podtynkowej i umywalki wraz z 
osprzętem. 

1.7.3.3. Instalacje elektryczne 

 montaż opraw oświetleniowych w technologii LED, 

 montaż podgrzewacza elektrycznego z zasobnikiem 10 litrowym. 
 



 

 

1.7.3.4. Instalacje wentylacyjne 

 montaż wentylatora elektrycznego wymuszających ruch powietrza w 
istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia dla zakresu A 
i zakresu B 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Koordynatora. W pomieszczeniach nie 
objętych modernizacją będzie prowadzona działalność. Podczas prac 
modernizacyjnych Wykonawca zabezpieczy swobodne dojście do wejść 
budynków. W uzgodnieniu z Zamawiającym należy wygrodzić plac na zaplecze 
budowy, składowisko materiałów i odpadów. Zasilanie w energię elektryczną, 
wodę oraz odprowadzenie ścieków zapewni odpłatnie (ryczałt lub podliczniki) 
Zamawiający. Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi do transportu materiałów i 
wywozu gruzu, elementów wyburzeń, elementów budynku etc. Wskazane drogi 
transportu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniami. 

2.1.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 
prawidłowy, 

 oznakować miejsca prac zgodnie z wymogami BHP, 

 zabezpieczyć części budynku nieobjęte modernizacją przed zabrudzeniem. 
 

2.1.3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Zamawiający wymaga zabezpieczenia 
przez Wykonawcę (m.in. grubą folią) przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, 
zapyleniem i zakurzeniem powierzchni biurowej, a w szczególności znajdujących 
się w pomieszczeniach mebli,  sprzętów, okien wraz z parapetami i wykładzinami. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował zabezpieczenia i osłony 
stałego wyposażenia pomieszczeń w czasie trwania prac. 

2.1.4. Codziennie po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót 
(korytarz) musi zostać dokładnie posprzątane i zabezpieczone w stopniu 
pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w 
godz. 8:15 – 16:15.  

2.1.5. Po wykonanych pracach (przed odbiorem) pomieszczenia muszą zachować stan 
czystości jak przed ich rozpoczęciem. Miejsce prac montażowych należy 
pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca 
zobowiązany jest do posprzątania miejsca wykonywanych prac, usunięcia 
odpadów oraz naprawy usterek powstałych w trackie realizacji zamówienia. 



 

 

Wszelkie elementy pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie i zutylizuje 
na własny koszt. Zamawiający dopuszcza składowanie elementów z demontażu 
do kontenera wynajętego na ten cel przez Wykonawcę i ustawionego w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym.  

2.1.6. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia 
Wykonawca dostarcza własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę 
oferty. W cenie należy uwzględnić m.in. zakup elementów i materiałów, koszt 
transportu, koszt robocizny, narzędzia, montaż, demontaż, wywóz i utylizację 
zdemontowanych elementów. 

 

 

2.2. Przekazanie terenu budowy 

 
W pomieszczeniach nieobjętych remontem będzie prowadzona normalna 

działalność OPI PIB oraz Najemców. Zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi ani węzłem sanitarnym, 

które mogą zostać udostępnione Wykonawcy na czas wykonania robót.  

Przez teren budowy Zamawiający rozumie teren wykonywania prac remontowych, teren 

zaplecza budowy oraz teren składowania materiałów i odpadów wraz z ciągami 

komunikacyjnymi prowadzącymi na teren prac remontowych np. korytarze, klatki 

schodowe. 

 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji prac, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenie, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia. 

 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 



 

 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach oraz 

pomieszczeniach wykorzystywanych przy realizacji prac. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie modernizacji instalacji i 

urządzeń na terenie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Koordynatora oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji. 

 

3. Wymagania projektowe dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę technologie i rozwiązania 

techniczne zapewniały wysoką trwałość wykonanych prac budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający oczekuje dokumentacji projektowej w zakresie: 

• opracowania koncepcji i przedstawienia jej do akceptacji Zamawiającego. 

• opracowania projektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań: Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



 

 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

• skutecznego zawiadomienia stosownych organów o zamiarze wykonania robót 

budowlanych - wg Ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186) w formie zgłoszenia robót budowlanych lub w formie uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

 

4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców  

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na nieruchomości i uwzględnienia innych 

nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne 

inwentaryzacje architektoniczne, a także niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i 

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, które okażą się konieczne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do 

realizacji w/w zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-

budowlane, przepisy ppoż., przepisy powiązane i powszechnie stosowane normy. 

Projekty budowlane, konstrukcyjne, branżowe i wykonawcze w szczególności przedmiary 

robót nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. 

 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający wymaga, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót otrzyma w ciągu 6 tygodni od 

podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję założeń 

projektowych w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do   

uwzględnienia w dalszych pracach projektowych w ciągu 5 dni roboczych. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru przed ich skierowaniem do 



 

 

realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego  

i umowy. 

 

5.1. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z 
projektowaniem. 

 

Zamawiający wymaga, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania 

decyzji o zgłoszenia wykonanych prac remontowych zostanie w terminie 6 tygodni od 

podpisania umowy. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką 

zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.2. Wykonanie projektu budowlanego. 

Projekt budowlany winien zostać wykonany w ilości 2 egzemplarzy, w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień 

skomplikowania, według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie  

z aktami wykonawczymi do ustawy, opracowany w takim zakresie szczegółowości, by 

możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych, 

zawierających w szczególności: 

a) projekt architektoniczno – budowlany 
b) projekt instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej. 

 

5.3. Wykonanie projektu wykonawczego. 

Projekty wykonawcze w ilości 2 egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzoną koncepcją 

winny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami asortymentowo – 

ilościowymi oraz szczegółowymi projektami instalacyjnymi. Projekt wykonawczy służyć ma 

Wykonawcy do fizycznego zrealizowania zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt 

wykonawczy musi być tak jednoznacznie i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robót, 

aby umożliwić Zamawiającemu jego zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z 

warunkami umowy, obowiązującymi normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny 

od rozwiązań przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach. 

 

Z uwagi na powyższe projekt wykonawczy między innymi: 

a) powinien być jednoznaczny i uwzględniać kompletne rozwiązania projektowe wraz 
ze szczegółowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami, 

b) musi być zweryfikowany przez uprawnionego projektanta, 



 

 

c) w razie konieczności może być wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w 
zakresie wydanych przez nich decyzji, 

d) powinien posiadać w swoich rozwiązaniach materiały i urządzenia posiadające 
wymagane certyfikaty, aprobaty, świadectwa dopuszczeń, itp. oraz zawierać 
wykazy i zestawienia materiałów i urządzeń, bez odwoływania się do znaków 
towarowych, symboli, pochodzenia materiałów, 

e) powinien być czytelny, szczegółowo opracowany i wewnętrznie skoordynowany, nie 
zawierający kolizji i sprzeczności, 

f) powinien być przekazany w 2 kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna 
na CD. Wersja elektroniczna musi być zapisana przy zastosowaniu takiego 
oprogramowania ażeby była możliwość wnoszenia do niej zmian i jej dalszego 
powielania (np. AutoCAD). 

5.3.1. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarze, w oparciu 
o obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przekazanie kosztorysu 
inwestorskiego w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót 
będzie obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie 
zgodny z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej w rozbiciu na dwa 
zadania i poszczególne branże. 

5.3.2. Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych zawierających wymagania niezbędne do określenia standardu 
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót - 2 egzemplarze. 

  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

 

6.1. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzone przez Wykonawcę zawiadomieniem Zamawiającego na piśmie o 

zakończeniu robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Koordynatora wyznaczanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową. 



 

 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

6.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

 protokoły odbiorcze instalacji elektrycznej (protokoły z pomiarów), 

 instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Podstawą płatności jest ryczałtowa kwota umowna za zakres A+B lub A. 

7.2. Postawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru 
wykonanych robót bez zastrzeżeń. 

7.3. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez 
Zamawiającego przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.  
 

8. Część informacyjna 

8.1.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynności 
Pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Zamawiającego (Inwestora) przed 



 

 

Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego i innych Organów 
Administracji Państwowej i Samorządowej. 

8.2.Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną 
przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. 

8.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 
obowiązującymi na dzień wystąpienia o zgłoszenie robót budowlanych. 

 

 

 

 


