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I. Opis ogólny przedmioty zamówienia 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1 – dokumentacja projektowa  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej  

w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Techniczne i Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót i zbiorczego zestawienia  kosztów dla 

zadania: Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz zrealizowanie na podstawie sporządzonej 

dokumentacji wszystkich robót budowlanych.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje; 

1.  Materiały przygotowawcze; 

• Opinia kominiarska 

2.  Projekt budowlany  

3. Projekt wykonawczy w branżach 

• architektura i konstrukcja 

• instalacje elektryczne 

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

5. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 

6. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 

budowlanych 

7. projekt należy skonsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskać 

pozwolenie. 

Zadanie 2 – Realizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu Internatu na podstawie 

dokumentacji projektowej zadania 1.  

Zakres przedmiotu zamówienia robót budowlanych obejmuje; 

1. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 
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• rozebranie pokrycia z płyt azbestowych które należy złożyć w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego oraz należy je zabezpieczyć 

• rozebranie elementów więźby dachowej 
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• rozebranie rynien 

• rozebranie obróbek blacharskich 

• zabezpieczenie dachu folią budowlaną 

• wywiezienie i utylizacja gruzu. 

 

2. Roboty montażowo – budowlane 

• Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu krokwie, płatwie 

• Montaż łat i kontrłat 

• Pokrycie dachu dachówką karpiówką 

• Montaż rynien i rur spustowych 

• Obróbki blacharskie 

• Remont kominów 

• Obróbka attyki. 

 

W zakresie realizacji należy przewidzieć  wszystkie roboty opisane w programie funkcjonalno 

– użytkowym oraz wszystkie inne niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania 

zadnia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: 

 W trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania 

postępu robót m.in. w formie fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna (wraz ze 

szczegółowym opisem zdjęć) stanowić będzie jeden ze składników dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia/przywrócenia do stanu pierwotnego wszelkich 

obiektów, urządzeń i instalacji, o ile nie są wykonywane przez niego jako nowe, a które w 

trakcie robót budowlanych zostały uszkodzone lub zdemontowane lub naruszone w inny 

sposób. 

Powyższy zakres robót należy wykonać w terminie do 30.11.2020 r.  
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II. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest Prószkowie. Zaświadczenie lokalizacji 

szczegółowej Nr WBUA/S-451/30/65 z 2.06.1965 r.  

Budynek pełni funkcję internatu. Powierzchnia zabudowy 450,95 m², kubatura budynku 

6 191,5 m³. Mury zewnętrzne z cegły ceramicznej wewnętrzne działowe - drewniane lub 

ceglane w szkielecie drewnianym. Posiada parter, piętro i poddasze oraz piwnice. Stropy 

drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, kleszczowej, płatwiowa, pokrycie dachu płyty 

eternitowe. Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy wykonano na podstawie 

Dokumentacji Technicznej wykonanej przez Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa 

Wiejskiego w Krakowie ul. Szpitalna 17. 

III.   Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej.  

a) Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji dachu (w formie opisowej, graficznej 

i fotograficznej ) oraz wszystkich zlokalizowanych na nim instalacji, urządzeń i 

obiektów;  

b) Wykonawca winien pozyskać, zebrać i zweryfikować wszystkie dane niezbędne 

do wykonania projektu; 

c) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego – projekty muszą być 

kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych 

niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania budynku; 

d) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa powinna 

określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń; 

e) Wykonawca złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej; 

f) Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia budowlane do projektowania; 

g) Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące 

przepisy prawa polskiego oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 

przedmiotem zamówienia, w szczególności:- projekt musi bazować na 

najnowszych rozwiązaniach technicznych,- rozwiązania wynikające z 
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oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, 

że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie 

będą przez Zamawiającego zaakceptowane,- Wykonawca jest zobowiązany do  
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przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu 

projektowego - wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego przed 

wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych,- zastosowane materiały i urządzenia 

winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 883). 

2. Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże - 5 egz. Projekt budowlany 

powinien zawierać:- inwentaryzację dachu (w formie opisowej, graficznej i 

fotograficznej z opisem zdjęć), 

b) ocenę stanu technicznego,-projekt wykonania robót budowlanych dla remontu 

dachu z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych i robót towarzyszących 

dla wszystkich branż, w tym: obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla 

dachu, rysunki, opis, zestawienie materiałów, informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przewidywany zakres robót 

zabezpieczających, robót rozbiórkowych i demontażowych. 

c) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie 

uszczegółowienie projektu budowlanego) -5 egz. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich 

branż -3 egz. 

e) Przedmiary robót budowlanych i zbiorcze zestawienie kosztów-2 egz 5. 

f) Całą w/w dokumentację w wersji elektronicznej – 2 egz. 

 

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.  

W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji 

wchodzi w szczególności: 

a. pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach; 

b. na wezwanie Zamawiającego uczestnictwo w naradach roboczych;  

c. wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających; 
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d. sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych ,montażowych, 

technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych; 
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e. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem; 

f. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w 

terminie dostosowanym do potrzeb budowy; 

g. ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań instalacyjnych; 

h. uczestnictwo w odbiorze końcowym;  

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych 

a) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

b) Organizowanie  i przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  badań  i  odbiorów  oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i 

w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

c) Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót, 

d) Wykonawca  jest  zobowiązany do sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  

w wymaganym  prawem  i  przez  Zamawiającego  zakresie. Dokumentacja 

powykonawcza powinna obejmować:-wszystkie   dokumenty   odnośnie   

zastosowanych  materiałów   i   urządzeń zaakceptowane przed zabudową przez 

Inspektora Nadzoru (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje  zgodności  wraz  z  

ich  spisem  przyporządkowującym  ww.  dokumenty  do określonych wyrobów 

budowlanych, w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy),-protokoły  z  prób,  

sprawdzeń,  rozruchów  i  pomiarów,  protokoły  odbiorów technicznych - koszty 

związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,-dokumentację  projektową  

powykonawczą  tj.  kopię  projektu  budowlanego  i/lub wykonawczego z 

naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach iw opisach wraz z załączonymi  

do  niego  rysunkami  zamiennymi  (podpisany  i opieczętowany  przez 

Kierownika budowy, Projektanta oraz Inspektora nadzoru),-DTR, karty 

gwarancyjne i instrukcje obsługi urządzeń (o ile zastosowane zostaną nowe 
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urządzenia),-dziennik budowy,-instrukcję dla Użytkownika, w której Wykonawca 

ujmie wszelkie czynności, które Użytkownik będzie zobowiązany wykonywać w 

celu zachowania gwarancji wykonawcy,-  protokoły  z  utylizacji  odpadów  (w  

tym  protokoły  przekazania  złomu,  który  jest własnością Zamawiającego),-dane  
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do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Integralną częścią niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest : 

a) ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja techniczna wykonana przez Wojewódzkie Biuro 

Projektów Budownictwa Wiejskiego w Krakowie z 1969 roku.  

b) ZAŁĄCZNIK NR „Ekspertyza stanu technicznego dachu  

c) Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo do reprezentowania i 

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania 

oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót) .  

Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie mu tego 

upoważnienia oraz poda wszelkie niezbędne dane osoby, na która ma być wystawione 

upoważnienie. 

2.  Przepisy prawne związane z projektem i zamierzeniem budowlanym: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)-

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 462 z późn. zm.) 

- 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129)-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.)- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.). 

 


