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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. 
Zygmunta Augusta 1”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, 
opinii, pozwoleń i zgłoszeń oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio 
opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego i Wojewódzkiego Małopolskiego 
Konserwatora Zabytków.  

Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic posadowionych 
poniżej poziomu gruntu, od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej, 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic posadowionych poniżej poziomu gruntu od 
strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta przy użyciu płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS, 

- wykonanie kompleksowej renowacji elewacji budynku od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta,  
- wymiana obróbek blacharskich, podokienników, rynien i rur spustowych przy elewacjach 

poddanych renowacji, 
- remont krat okiennych i balustrad balkonowych na elewacjach poddanych renowacji, 
- wymiana instalacji odgromowej na elewacjach poddanych renowacji, 
- wymiana stalowych zabezpieczeń stolarki okiennej na poziomie piwnicy, na elewacjach 

poddanych renowacji, 
- renowację głównych drzwi wejściowych do budynku, 
- naprawa balkonów przy elewacjach poddanych renowacji - wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, nowych wylewek i okładzin posadzki balkonów, 
- wymiana rur odpływowych wody deszczowej na odcinku od czyszczaków do kanalizacji 

deszczowej, 
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości 

wyżej opisanych robót.  

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robót, jak należy zaprojektować oraz 
wykonać powyżej opisane prace budowlane dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

- umowa z Inwestorem, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- wizja lokalna na obiekcie, 
- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 199 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
- inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

- wykonanie inwentaryzacji obiektu objętego niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla całości przedsięwzięcia wraz z oceną stanu zachowania poszczególnych 
elementów elewacji, 

- opracowanie programu prac konserwatorskich, 
- opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 
- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego cały zakres realizowanego 

zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na 
budowę, z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, 
z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1333), 

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego obejmującego cały zakres 
realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie projektu organizacji ruchu w obrębie pasa drogowego przy ul. Lubicz i Zygmunta 

Augusta, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, w tym uzyskanie zgody wejścia na działki sąsiednie oraz zgody na zajęcie 
pasa drogowego przy ul. Lubicz i Zygmunta Augusta, 

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie uprzednio wykonanej dokumentacji 

projektowej,  
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami i informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej jeśli taka będzie konieczna do wykonania. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt 
w zakresie objętym planowanymi robotami musi spełniać wszystkie wymagania obowiązujących 
przepisów.  

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie 
gwarancyjnym – 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia 
usuwania awarii (w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu 
z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin). 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 
prawidłowego wykonania całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna 
być zgodna z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie 
również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, a są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.  
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1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1.1 Stan istniejący 

Podstawowe parametry budynku: 

 liczba kondygnacji   - 4 + podpiwniczenie 
 powierzchnia netto budynku - 2 233,9 m2 

 kubatura części ogrzewanej - 5 761,9 m3 

 kubatura całkowita budynku - 11 826,0 m3 

 liczba użytkowników - 120 osób 

Konstrukcja budynku: 

Przedmiotowy budynek to obiekt, czterokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, zbudowany na 
początku XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Od strony północnej i wschodniej przylega on 
bezpośrednio do sąsiednich kamienic.  

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Dach budynku wykonany w formie stropodachu częściowo pełnego 
a częściowo wentylowanego krytego papą.   

Elewacje budynku od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta o wystroju historyzującym, 
z elementami sztukatorskimi, o symetrycznej, regularnej kompozycji. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Znaczna część okien zewnętrznych w budynku została w ostatnim okresie wymieniona na nowe 
wykonane z profili aluminiowych, PVC oraz drewnianych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. 
W budynku znajduje się część okien starych drewnianych z podwójnym szkleniem, które nie zostały 
dotychczas wymienione. 

Główne drzwi wejściowe do budynku drewniane, pozostałe drzwi zewnętrzne wykonane z profili 
aluminiowych. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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Elewacja od ul. Lubicz 
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Elewacja od ul. Zygmunta Augusta 
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1.1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji 

Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 
- przygotowanie placu pod budowę, 
- ogrodzenie placu budowy, 
- przygotowanie zaplecza socjalnego, 
- przygotowanie placu na składowanie materiałów, 
- zapewnienie organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót przy ul. Lubicz i Zygmunta 

Augusta 

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic posadowionych 
poniżej poziomu gruntu od strony ulicy Lubicz i Zygmunta Augusta przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym.  

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic posadowionych poniżej poziomu gruntu od 
strony ulicy Lubicz i Zygmunta Augusta przy użyciu płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 
14 cm i współczynniku λ≤0,036 [W/m*K]. 

- Kompleksowa renowacja elewacji budynku od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta w tym: 
 

- usunięcie istniejących obróbek blacharskich – okucia gzymsów, podokienniki, rynny i rury 
spustowe, pas nadrynnowy i podrynnowy, 

- demontaż instalacji odgromowej prowadzonej w obrębie elewacji, 
- demontaż elementów mocowanych do elewacji – uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne, 

tablice informacyjne, 
- skucie wtórnych, zmurszałych, zawilgoconych i odspojonych fragmentów tynku, 
- oczyszczenie i naprawa zachowanych pierwotnych tynków i sztukaterii, 
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- oczyszczenie powierzchni murów ceglanych w miejscach skutych uprzednio tynków - 
mechanicznie, metalowymi szczotkami lub strumieniem sprężonego powietrza, należy 
usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami, wykonać 
niezbędne uzupełnienia i naprawy, 

- dezynfekcja miejsc, gdzie widoczne są skupiska mchów i porostów (szczególnie we 
wnękach, przy rurach spustowych, w okolicach gzymsów), 

- konserwacja i rekonstrukcja uszkodzonych detali sztukatorskich,  
- wzmocnienie osłabionych elementów sztukatorskich, 
- uzupełnienie skutych uprzednio tynków, 
- malowanie elewacji -  ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie 

wykonanych prób na elewacjach z udziałem przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich – okucia gzymsów, podokienniki, rynny i rury 

spustowe, pas nadrynnowy i podrynnowy, 
- wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
- montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
- montaż nowych tablic informacyjnych na podstawie uprzednio wykonanego projektu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
 

- Konserwacja elementów metalowych (kraty okienne, balustrady balkonowe): oczyszczenie                    
z istniejących nawarstwień powłok malarskich i korozji, uzupełnienie ubytków oraz malowanie. 

- Renowacja głównych drzwi wejściowych do budynku – oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, 
malowanie, regulacja okuć. 

- Wymiana istniejących osłon blaszanych okien na poziomie piwnicy na kraty okienne 
o wyglądzie nawiązującym do krat okiennych zlokalizowanych na parterze. 

- Remont balkonów – skucie istniejących okładzin posadzki balkonów wraz z wylewką, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, nowej wylewki wraz z okładziną z płytek gresowych. 

- Wymiana rur kanalizacji deszczowej prowadzonych w gruncie od czyszczaków do kanalizacji 
deszczowej. 

- Przywrócenie terenu w obrębie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397 z poźn. zm.). 

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 
1501, 1589, 1712 i 1815) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż 
planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 
obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną zastosowane muszą posiadać 
ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami. 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonania prac związanych z dociepleniem ścian 
zewnętrznych w gruncie oraz renowacji elewacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
obejmujących roboty budowlane oraz demontażowe i montażowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. Zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice działek 
na których będzie realizowany. Stąd jego oddziaływanie ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, 
którzy będą przebywać w budynku w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu 
komfortu użytkowania wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego 
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pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych. W trakcie prowadzonych robót 
utrudniony będzie również ruch w obszarze pasa drogowego ul. Lubicz i Zygmunta Augusta przyległego 
bezpośrednio do budynku. To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą 
zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć 
chroniących środowisko. 

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

Budynek, w którym planowane są roboty budowlane stanowi własność Skarbu Państwa 
w użytkowaniu wieczystym. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgody na wejście w pas drogowy ulicy Lubicz 
i Zygmunta Augusta od zarządców tych dróg. 

- ulica Lubicz – droga powiatowa 
- ulica Zygmunta Augusta – droga gminna. 

 

1.2.3 Informacja o ochronie Konserwatora Zabytków 

Budynek znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych. Usytuowany jest w obrębie układu 
urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648, decyzją z dnia 
25.01.1984 r. 

1.2.4 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT 

Roboty budowlane w budynkach służby zdrowia objęte są 23% stawką podatku VAT. 

1.2.5 Uwarunkowania formalno prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 
1378, 1565.). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 
- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
 

1.2.6 Lokalizacyjne 

Całość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie. Dla działki na której posadowiony 
jest przedmiotowy budynek brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Zakres robót wymagał będzie wejścia w pas drogowy ul. Lubicz oraz Zygmunta Augusta. 
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1.3 Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 

Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym nie przewiduje żadnej 
rozbudowy istniejącej bryły budynku. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny 
uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz 
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno 
na etapie budowy jak i późniejszego użytkowania. Wszystkie rozwiązania należy zaprojektować 
i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, 
pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.  

Roboty budowlane wykonywane na zewnątrz i wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób 
jak najmniej uciążliwy i jak najmniej ingerujący w pracę osób korzystających z budynku. Pracę będą 
prowadzone na czynnym obiekcie i nie mogą spowodować zakłóceń w jego eksploatacji. 

Wszystkie rozwiązania oraz zastosowane materiały muszą zostać uzgodnione z Wojewódzkim 
Małopolskim Konserwatorem Zabytków. 

1.4 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

liczba kondygnacji      4 + podpiwniczenie 
powierzchnia zabudowy     590 m2 

powierzchnia netto budynku    2 234 m2 

kubatura części ogrzewanej    5 762 m3 

kubatura całkowita budynku    11 826,0 m3 
powierzchnia ścian w gruncie do docieplenia    ~ 106 m2 
powierzchnia cokołu do renowacji   ~ 82 m2 
powierzchnia elewacji parteru do renowacji  ~ 220 m2 
powierzchnia elewacji I, II i III piętra do renowacji ~ 690 m2 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny program prac 
konserwatorskich i koncepcje projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania wraz 
z proponowaną kolorystyką obiektu oraz szczegółowym opisem parametrów przewidzianych do 
zastosowania materiałów (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco konsultowane będą 
z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego oraz umowy podpisanej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót. Dokumentacja 
projektowa musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnych na dzień 
realizacji norm, a zastosowane materiały i urządzenia do ich realizacji powinny posiadać aktualne atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania na polskim rynku. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień, 
opinii oraz pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

- nadzór konserwatorski w trakcie prowadzonych robót, 
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego - w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 
- opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej jeśli była konieczna do wykonania. 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 
opisem. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół 
koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących 
w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robot. 

2.2 Przygotowanie terenu 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem 
sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposób 
rozliczenia poboru energii.  

Zaplecze budowy Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie. Należy uzgodnić 
z Inwestorem lokalizację magazynu dla potrzeb składowania materiałów budowlanych i urządzeń. 
Założenia przyjęte do realizacji prac powinny zapewniać możliwość użytkowania istniejących ciągów 
komunikacyjnych wokół budynku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu w związku 
z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym ul. Lubicz i Zygmunta Augusta. 

2.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1 Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego na całej powierzchni ścian zewnętrznych piwnic 
poniżej poziomu gruntu (ściana piwnic od strony ul. Lubicz i od strony ul. Zygmunta Augusta) należy 
wykonać izolacje pionową przeciwwilgociową w formie dwuwarstwowej powłoki bitumicznej oraz izolację 
cieplną z płyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 14 cm i współczynniku λ≤0,036 [W/m*K]. Izolację 
przeciwwilgociową należy wykonać przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej 
powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem rozproszonym.  

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, 
które musi być czyste, suche, nośne, równe, bez kawern, ubytków oraz substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Całą 
powierzchnie należy dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, uzupełnić ubytki 
a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną - przy użyciu wodnych preparatów 
chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na równo z licem cegieł. Warstwy 
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tynku zawilgocone, odparzone i zagrzybione należy skuć a w ich miejscu wykonać nową wyprawę 
tynkarską. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać należy fasety 
o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoża oraz podłoża poziome (zapylone) należy 
zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej.  

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co najmniej 2 
cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady skleić 

dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą 
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy 
cementowej Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu 
materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki 
przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem 
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych wykonać należy dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość 
powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm 
(powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. 

Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. 
Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura 
wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać 
przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od 
wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od 
temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach należy 
przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych gr. 14 cm. Jako materiał izolacji termicznej 
należy zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, które wykazują się specjalnymi 
właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie gruntu i wód gruntowych. Zamknięta 
jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, że płyty 
przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne.  

Zabezpieczenie powierzchni docieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym należy wykonać 
poprzez montaż folii tłoczonej.  

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać należy z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi 
do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować min. 10 cm zakład. Otwory pod 
rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi 
(w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy 
zastosować systemowe dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 
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Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 
- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, 
- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami gr. 15 cm. Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta 
należy po zakończeniu robót przewrócić do stanu pierwotnego. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Odsłonięcie 
ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykopy wykonać na głębokość posadowienia stóp 
fundamentowych. Wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP, dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych. Wykopy wykonywać 
należy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejącego uzbrojenia przed rozpoczęciem robót 
ziemnych wykonać tzw. przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. 
Prace w tym rejonie prowadzić ręcznie. Wszelkie uzbrojenie i przyłącza doprowadzone do budynku 
należy zabezpieczyć przed ich ewentualnym uszkodzeniem na czas trwania robót. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- obrzutka renowacyjna: 

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na działanie siarczanów, posiadająca 
Certyfikat WTA 2.9.04 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -0,4 mm;  
- temp. użycia - +50C do +300C; 
- reakcja na ogień – A1; 
- Absorpcja wody - W0;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody – NPD;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - 15/35;  
- przyczepność do podłoża  ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).  

- tynk renowacyjny wyrównawczy: 

tynk renowacyjny wyrównawczy, tynk o dużej porowatości, uziarnienie 0÷4 mm, posiadający 
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0-4 mm;  
- reakcja na ogień – A1; 
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m² po 24 h;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża - ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- temperatura użycia - +50C do + 300C; 
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych; 
- hydrofobowy; 
- dyfuzyjny; 
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- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,  
- łatwy w obróbce;  
- duża przyczepność do podłoża.  

- cementowa zaprawa murarska: 

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;  
- wytrzymałość na:  
- ściskanie ≥ 10 N/mm²;  
- uziarnienie: 0-1,2 mm;  
- początkowa wytrzymałość na ścinanie:  0,15 N/mm²  (wartość tab.);  
- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 
- zawartość chlorków - ≤ ≤0,1 %Cl ; 
- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;  
- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

- powłoka bitumiczna:  

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 
- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 
- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie:   

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 

1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 
- grubość materiału – 1 mm 
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 
- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa  - -40 do +80°C 
- kolor – czarny 
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2.3.2 Renowacja elewacji 

Elewacje budynku od strony ul. Lubicz i Zygmunta Augusta należy poddać kompleksowej 
renowacji.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać program prac konserwatorskich, który będzie 
materiałem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. 

Istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalację odgromową oraz elementy 
mocowane do elewacji (uchwyty flagowe, tablice elewacyjne, kratki wentylacyjne) należy zdemontować. 

 W ramach renowacji elewacji należy wykonać następujące prace: 

- skucie wtórnych, silnie zawilgoconych, zmurszałych i odspojonych fragmentów tynków, 
- oczyszczenie pierwotnych tynków z nawarstwień wtórnych wymalowań i zapraw – metodą 

parowo-wodną (wymalowania) i mechanicznie – nawarstwienia tynków i uzupełnienia 
cementowe, 

- dezynfekcja miejsc, gdzie widoczne są skupiska mchów i porostów (szczególnie we 
wnękach, przy rurach spustowych, w okolicach gzymsów), 

- odtworzenie zniszczonych i uszkodzonych  fragmentów tynków – opaski okienne, płyciny, 
gzymsy, profile, boniowanie, cokół na podstawie uprzednio wykonanych badań 
petrograficznych; naprawa uszkodzonych elementów sztukatorskich, 

- malowanie elewacji 2 - krotne farbami paro przepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych 
o podwyższonej zdolności do samo zmywania, kolorystykę elewacji dobrać na podstawie 
uprzednio wykonanych badań stratygraficznych w uzgodnieniu z Konserwatorem 
Zabytków.  

2.3.3 Remont krat okiennych i balustrad balkonowych 

Istniejące stalowe kraty okienne na poziomie parteru oraz balustrady balkonowe należy 
wyremontować. Całość dokładnie oczyścić  z istniejących nawarstwień powłok malarskich i korozji, 
wszelkie ubytki uzupełnić, całość odtłuścić i pomalować. Kolorystykę elementów stalowych dobrać 
w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 
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2.3.4 Wymiana osłon stolarki okiennej na poziomie piwnicy 

Istniejące stalowe osłony okien zlokalizowanych na poziomie piwnicy należy zdemontować, a w ich 
miejsce zamontować stalowe kraty okienne nawiązujące wyglądem do krat okiennych zlokalizowanych 
na poziomie parteru. Kraty zabezpieczyć poprzez ocynkowanie i malowanie. 

 

2.3.5 Renowacja głównych drzwi wejściowych do budynku 

Istniejące główne drzwi wejściowe drewniane należy poddać renowacji. Powierzchnię drzwi 
i ościeżnicy należy dokładnie oczyścić, ewentualne rysy, ubytki lub pęknięcia maskować 
specjalistycznymi masami do drewna i szpachlami. Następnie drzwi pomalować dwukrotnie farbą do 
zastosowań zewnętrznych. Istniejące okucia wyregulować i zakonserwować. 
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2.3.6 Wymiana istniejących rur kanalizacji deszczowej 

Istniejące rury odpływowe kanalizacji deszczowej prowadzone od czyszczaków do kanalizacji 
deszczowej należy wymienić na nowe o średnicy odpowiadającej średnicy przewodów istniejących. Po 
zakończeniu robót teren w obrębie prowadzonych prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.3.7 Wymiana instalacji odgromowej 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian w gruncie oraz renowacją 
elewacji  w celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wymienić istniejącą 
instalację odgromową wraz z uziomem otokowym na nową z dostosowaniem jej do aktualnie 
obowiązujących przepisów i norm. Instalację odgromową w budynku wykonać wg PN-EN 62305-1:2011. 

2.3.8 Remont balkonów 

Istniejącą okładzinę posadzki balkonów wraz z wylewką i obróbkami blacharskimi należy w całości 
rozebrać. Powierzchnię płyt balkonowych dokładnie oczyścić, uzupełnić ubytki, całą powierzchnię 
wyrównać a następnie zagruntować i wykonać izolację przeciwwilgociową. Na tak przygotowanej 
powierzchni należy wykonać warstwę cementową spadkową i zabezpieczyć powierzchnię 
przeciwwilgociowo za pomocą szlamu uszczelniającego oraz wykonać okładzinę z płytek gresowych. 
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2.3.9 Wymiana tablic informacyjnych 

Istniejącą tablice informacyjne należy zdemontować. Po zakończeniu robót budowlanych należy 
zamontować nowe tablice opracowane na podstawie uprzednio wykonanego projektu 
zaakceptowanego przez Zamawiającego.. 
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3 Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1 Wymagania ogólne 

3.1.1 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu 
w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 
w niniejszym kontrakcie.  

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

- Normy europejskie – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

- Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- Grupa, klasa, kategoria robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
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w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

- Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

- Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzenie budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

- Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych.  

- Odbiór końcowy – odbiór polegający na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy robót 
budowlanych przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczony przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

3.1.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za jakość wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych, ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest 
w całości Wykonawca robót. 
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3.1.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych zawartych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyska akceptację 
Zamawiającego i wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia w tym pozwolenie 
Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.  

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora oraz Konserwatora 
Zabytków dokumentacji projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez 
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez 
Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem i Konserwatorem Zabytków. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wszystkie protokoły sporządzone w trakcie trwania 
budowy, świadectwa dopuszczenia, atesty, informację udzielonej gwarancji oraz inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą jeśli taka będzie konieczna do wykonania. 

3.1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę na etapie prowadzenia 
robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych 
zmian i interpretacji tych dokumentów.  

Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z wykonanym uprzednio programem prac konserwatorskich oraz 
wykonaną uprzednio dokumentacją projektową. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty 
i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, 
a całkowity koszt wykonanego zakresu robót pokryje Wykonawca. 

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 
budowlanych.  

Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać w należytym stanie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu w obrębie ul. Lubicz 
i Zygmunta Augusta. 

Koszty poniesione przez Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowną. 

3.1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający 
istniejący stan środowiska naturalnego. 
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Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony środowiska 
naturalnego. 

3.1.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca robót ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 
robót powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

3.1.10  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót zobowiązuje się również do 
zapewnienia właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

3.1.11  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
Inspektor Nadzoru. 

3.1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 
przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
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przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne 
dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania 
wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.13  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania protokołu przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie dlatego Wykonawca robót musi 
zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w całym okresie trwania prac budowlanych.  

Wykonawca robót musi zapewnić bezpieczny ruch w obrębie pasa drogowego ul. Lubicz 
i Zygmunta Augusta na podstawie uprzednio opracowanego projektu organizacji ruchu. 

3.1.14  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował 
w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 

3.1.15  Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Źródła pozyskiwania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przeznaczonych do 
zastosowania w ramach prowadzonych robót Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa 
i certyfikaty. 

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
aktualnymi normami oraz aprobatami technicznymi. 

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie 
pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na 
odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
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3.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

3.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio zaakceptowanej 
dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko.  

Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. 

Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie 
i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 
odpowiednimi przepisami. 

3.4 Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
informował Inspektora Nadzoru. 
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Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz 
innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym 
dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty 
poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca 
robót. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu 
do budowy. 

3.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z wykonanym uprzednio programem 
prac konserwatorskich i dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 
zaakceptowana przez Inwestora i Konserwatora Zabytków oraz umowa z Inwestorem są głównymi 
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych 
prac.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę robót nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane 
projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca robót. 

3.6 Certyfikaty i deklaracje: 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1)  aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Aktualną normą 
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają określone 
wymogi.  

3.7 Dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
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b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) karty gwarancyjne, 
e) DTR zamontowanych urządzeń, 
f)  protokoły narad i ustaleń, 
g) korespondencje na budowie, 
h) dziennik budowy, 
i)  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym prawem. Po zakończeniu 
robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

3.8  Odbiór robót 

3.8.1 Rodzaje odbiorów robót: 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi końcowemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

3.8.3 Odbiór częściowy: 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i polega 
on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.8.4 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wykonaną 
uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego.  

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: 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- instrukcje eksploatacyjne, 
- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 
- karty gwarancyjne urządzeń, 
- dokumentację techniczno-rozruchową, 
- dokumentacje powykonawczą. 

3.8.5 Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.9 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

3.9.1 Ogólne zasady prowadzenia książki obmiaru: 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.  

3.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być 
obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

3.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę robót 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiarów: 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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3.10 Rozliczenie robót: 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zapisami zawartej 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawca robót umowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka 
i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę robót.  

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie.  

Cena zaproponowana przez Wykonawcę robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty.  

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego stanowiących podstawę określenia 
przedmiotu zamówienia.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym (jeśli będzie sporządzony).  
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4 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie rusztowań 
zewnętrznych 

4.1 Wstęp 
 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: „Wykonanie 
elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 
1”. 

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

4.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

4.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową, poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Konserwatora Zabytków. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od uprzednio 
wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego i Konserwatora Zabytków, 
które nie naruszają postanowień aktualnych norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione 
z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

Montaż rusztowań zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, zawarte zostały 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać aktualny atest dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Do robót należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, 
posiadające certyfikat bezpieczeństwa. Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty 
robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. 
Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem BIOZ. 

4.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 
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Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 
powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów rusztowania 
powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 

4.5 Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań 
określoną dla danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami 
montażowymi, określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt 
techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie 
oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania musi zapewniać komunikację 
pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. Rusztowanie musi być podłączone do 
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację odgromową 
dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych 
podkładach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania Wykonawca musi zapewnić: 

-  wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- zapewnienie ruchu w obrębie pasa drogowego ul. Lubicz i Zygmunta Augusta przyległego do 

budynku, 
-  bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami 

pieszymi), 
-  osiatkowanie rusztowania, 
-  transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 
-  oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

4.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wymagania odnośnie rusztowań: 

-  sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 
samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 

-  rusztowania muszą być zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania, 
-  rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane. 

4.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 
protokół odbioru rusztowania. 

4.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
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4.10  Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty rozbiórkowe 

5.1 Wstęp 
 

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku 
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

5.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

5.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

5.2 Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej specyfikacji technicznej materiały nie występują. 

5.3 Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien 
odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

5.4 Transport 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

5.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” 

Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP 
przy robotach rozbiórkowych: 

-  roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 
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-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne, 

-  przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim 
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości 
i spadające odłamki. 

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

-  Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 
zabezpieczania, materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

-  należy odłączyć wszystkie instalacje zagrażające bezpieczeństwu lub narażone na uszkodzenie, 
-  teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
-  robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

5.6 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

5.8 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.10  Przepisy związane 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty ziemne 

6.1 Wstęp 
 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

6.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
realizowanych w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny 
Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

6.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

6.2 Materiały 

Do zasypywania uprzednio wykonanych wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, 
w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę robót wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania 
uprzednio wykonanych wykopów. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do wywozu gruntu nie nadającego się do ponownego 
wykorzystania na odpowiednie składowisko. Koszty wywozu gruntu nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowną. 

Wywiezione grunty Wykonawca robót zobowiązany jest zastąpić innymi, spełniającymi 
odpowiednie wymagania do stosowania przy zasypywaniu fundamentów budynku. Koszty zakupu 
i przywozu gruntu na teren budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone 
w cenę umowną. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum oraz 
minimalizującego ewentualne uszkodzenie istniejących sieci podziemnych.  

6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 w „Wymagania ogólne”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru.  

W trakcie transportu materiał umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków 
zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób 
niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy 
również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie 
składowania. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) 

6.5 Wykonanie robót 

Zabezpieczenia ścian wykopów: 

Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Zasady prowadzenia robót: 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy wykonywać należy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejącego uzbrojenia przed 
rozpoczęciem robót ziemnych wykonać ręcznie tzw. przekopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie istniejące sieci oraz przyłącza do budynku należy 
zabezpieczyć przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Odwodnienia robót ziemnych: 

Wykonawca robót powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy robót, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
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gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia: 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
uprzednio wykonanego projektu, to przed odtworzeniem uprzednio rozebranej nawierzchni należy je 
dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Podbudowa: 

Po zakończeniu robót budowlanych należy odtworzyć rozebraną uprzednio podbudowę pod 
nawierzchnię. 

6.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w uprzednio wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- sposobu zabezpieczenia istniejących przyłączy do budynku na czas prowadzonych robót, 
- dokładność wykonania wykopów.  

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, 
głównie co do zastosowanego materiału, grubości i stopnia zagęszczenia. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

6.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.9 Rozliczenie robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1997-2:2009 -- Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
- PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania techniczne 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 
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7 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie 

7.1 Wstęp 
 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian 
zewnętrznych piwnic w gruncie w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

7.1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych piwnic 
w gruncie w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy 
od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

7.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

- obrzutka renowacyjna: 

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na działanie siarczanów, posiadająca 
Certyfikat WTA 2.9.04 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -0,4 mm;  
- temp. użycia - +50C do +300C; 
- reakcja na ogień – A1; 
- Absorpcja wody - W0;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody – NPD;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - 15/35;  
- przyczepność do podłoża  ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).  
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- tynk renowacyjny wyrównawczy: 

tynk renowacyjny wyrównawczy, tynk o dużej porowatości, uziarnienie 0÷4 mm, posiadający 
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0-4 mm;  
- reakcja na ogień – A1; 
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m² po 24 h;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża - ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- temperatura użycia - +50C do + 300C; 
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych; 
- hydrofobowy; 
- dyfuzyjny; 
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,  
- łatwy w obróbce;  
- duża przyczepność do podłoża.  

- cementowa zaprawa murarska: 

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;  
- wytrzymałość na:  
- ściskanie ≥ 10 N/mm²;  
- uziarnienie: 0-1,2 mm;  
- początkowa wytrzymałość na ścinanie:  0,15 N/mm²  (wartość tab.);  
- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 
- zawartość chlorków - ≤ ≤0,1 %Cl ; 
- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;  
- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

- powłoka bitumiczna:  

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 
- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 
- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie:   

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
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- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 

1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 
- grubość materiału – 1 mm 
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 
- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa  - -40 do +80°C 
- kolor – czarny 

7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany 
przez producenta. 

7.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk budowlaną. 

7.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 
 

7.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 
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7.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace 
izolacyjne takie jak: przygotowanie podłoża, zagruntowanie powierzchni, wykonanie powłoki izolacyjnej 
przeciwwilgociowej, wykonanie ocieplenia – powinny być odebrane przed zasypaniem wykopów i innych 
robót wykończeniowych i podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: 
ocenę zgodności wykonania robót z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową.  

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja techniczna, 
-  Dziennik Budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były wykonywane. 

7.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.10   Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia 
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania. 

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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8 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – renowacja elewacji 

8.1 Wstęp 
 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem renowacji elewacji budynku w ramach zadania: „Wykonanie elewacji 
budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

8.1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonanie renowacji elewacji w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

8.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Zastosowane materiały zostaną ostatecznie dobrane na podstawie uprzednio wykonanego 
programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora 
i Konserwatora Zabytków. 

Wykonawca robót zobowiązany jest na bieżąco konsultować przyjęte do realizacji robót materiały 
z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków. 

8.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez 
producenta. 
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8.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru konserwatorskiego w cały okresie 
trwania prac. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z uprzednio wykonanym programem prac 
konserwatorskich oraz uprzednio wykonaną dokumentacją projektową uzgodnioną z Wojewódzkim 
Małopolskim Konserwatorem Zabytków. 

8.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z aktualnymi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, 
- zgodność wykonania robót i zastosowanych materiałów z zaleceniami Wojewódzkiego 

Małopolskiego Konserwatora Zabytków.  
 

8.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

8.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja techniczna, 
-  Dziennik Budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były wykonywane. 

8.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
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9  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – instalacje elektryczne 

9.1  Wstęp 
 

9.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą istniejącej instalacji odgromowej w ramach zadania: „Wykonanie elewacji 
budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

9.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

9.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wymianą istniejącej instalacji odgromowej w ramach zadania: „Wykonanie elewacji budynku 
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”. 

 

9.1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać aktualnym normom. Wykonawca robót uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  

9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

9.4 Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
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prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

9.5 Wykonanie robót 

Montaż instalacji odgromowej: 

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych, 
równoległych i prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów.  

Montaż wsporników: 

- wyznaczenie miejsca montażu, 
- przymocowanie wsporników, 
- odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu, 
- przymocowanie przewodu do wsporników, 
- łączenie przewodów. 

Po wykonaniu instalacji konieczne jest wykonanie pomiarów oporności uziomu. W przypadku 
uzyskania oporności przekraczającej dopuszczalną normę należy wykonać dodatkowe uziomy 
punktowe ze stali profilowanej do wielkości wymaganej normą. 

Elementy mocujące: 

Wszystkie elementy mocujące powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowanie i otwory w elementach konstrukcji 
muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru. 

9.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm 
i obowiązujących przepisów oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

9.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i ze 
sporządzoną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

9.8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

9.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

60 
 

9.10 Przepisy związane 
 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: Architektoniczne 
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje 
elektryczne”. 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

Dla działki na której posadowiony jest przedmiotowy budynek brak jest Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje działką, na której położony jest przedmiotowy obiekt. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania zgody na wejście w pas drogowy ulicy Lubicz 
i Zygmunta Augusta od zarządców tych dróg. 

- ulica Lubicz – droga powiatowa 
- ulica Zygmunta Augusta – droga gminna 

3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi 
normami i postanowieniami Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Całość robót 
powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały 
i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte 
w aktualnych normach, zasadach i instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym 
poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac 
budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.  

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków:  

Budynek znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych. Usytuowany jest w obrębie układu 
urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648, decyzją z dnia 
25.01.1984 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

62 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 



obrys budynku objętego opracowaniem
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