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Nazwa zamówienia:  

                                               Zmiany sposobu użytkowania dla pomieszczenia 

magazynowego oraz dla pomieszczenia  izolacyjnego 

na dodatkowe szatnie 

 

 

Zadanie:  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie 

 

Zamawiający:  URBIS Sp. z o. o. 

ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

 

Adres obiektu: Zakład Zagospodarowania Odpadów  

Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno 

 

Opracowanie:                 Marta Młodzikowska 

 

 

Nazwy i Kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

Usługi projektowe: 

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 

74222100-2 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

74842000-3 usługi projektowania wnętrz 

Roboty budowlane: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111100-3 Roboty w zakresie burzenia 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalacja wentylacji 
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2. Opis zadania 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia       

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej z 

uwzględnieniem prawa pracy, ochroną pożarową, BHP, prawem budowlanym, wymogami 

sanitarno-epidemiologicznymi, wraz z  kosztorysem, modernizacja pomieszczeń, w celu 

uzyskania dodatkowych pomieszczeń na szatnie brudną, szatnie czystą oraz węzeł  sanitarny 

dla 18 pracowników fizycznych ( mężczyzn), należy wygospodarować ww pomieszczenia z 

lokalu magazynowego oraz izolacyjnego  

 

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym 

umówieniu się. 

2.2 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja będzie zlokalizowana w budynku Hali Sortowni Odpadów na terenie ZZO 

Lulkowo (cześć socjalna), który położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 190/1, 

190/2, 191/3, 191/4. Właścicielem gruntu jest URBIS Sp. z o.o. w Gnieźne. Na pierwszym 

piętrze, modernizacji podlegać będą:  

nr 1.26 Pomieszczenie magazynowe,  

nr 1.04 Pomieszczenie izolacyjne.  

  . 

2.3 Główny cel inwestycji 

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń z podziałem na funkcje, ich 

wyposażenia. Należy tak dostosować lokale do potrzeb, które musza spełniać szatnie z 

zapleczem sanitarnym, aby spełniały wszelkie normy i założenia Prawa Budowlanego oraz 

warunków technicznych.  

Zakres obejmuje wyburzenie niektórych ścian działowych. Ponadto w lokalach 

wprowadzane są nowe instalacje wodno- kanalizacyjne oraz nowe instalacje elektryczne. 

 

Docelowo należy wykonać zgodnie z koncepcją: 

- szatnię brudną    15,04 m2 

- natryski męskie   14,98 m2 

- szatnię czystą     9,80 m2 

- pomieszczenie izolacyjne 12,14 m2 
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Wymagania ogólne 

1. Opracowania projektowe muszą być sporządzone przez osoby posiadające właściwe 

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz w specjalności 

instalacyjnej i elektrycznej. Należy załączyć kserokopie uprawnień projektantów oraz 

aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP lub Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

2. Wyroby budowlane zastosowane do wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów oraz informację, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje 

zgodności i atesty. 

3. Dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym: 

- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej. 

- kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w 

specjalności  instalacji i urządzeń elektrycznych, 

-  kierownikiem robót instalacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane w 

specjalności  instalacji i urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób 

będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

3.2 Zawartość dokumentacji projektowej 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano 

wykonawczej wraz z kosztorysem oraz modernizacja pomieszczeń w celu zmiany sposobu 

użytkowania dla pomieszczenia magazynowego oraz z pomieszczenia izolacyjnego na 

dodatkowe szatnie. W zakresie dokumentacji Wykonawca ma za zadanie: 

a) Wykonać inwentaryzację obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji  projektowej. 

b) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie branży: architektonicznej, 

konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacyjnej – 4 egz. 

c) Wykonać projekty wykonawcze, których konieczność opracowania może wyniknąć w 

trakcie projektowania (konieczne branże) - 4 egz. 

d) Przedstawić kosztorys inwestorski - 4 egz.  

e) Opracować specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zakresu robót objętego przedmiotem umowy - 4 egz. 
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f) Wykonania zapisu całości opracowania dokumentacji wraz z kosztorysami na nośniku 

elektronicznym (płyta CD).  - 4 egz. 

g) Uzyskać wymagane prawem decyzje, pozwolenia lub inne dokumenty administracyjne. 

3.3 Zakres robót budowlanych do uwzględnienia w opracowaniu projektowym 

 

Roboty ogólnobudowlane: 

− Rozbiórka ściany działowej, skucie płytek, rozbiórka sufitu podwieszanego z gotowych 

elementów  

− wykonanie ścianek działowych oraz nowego sufitu powieszanego 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz  z tynkami i gładziami gipsowymi 

− ułożenie płytek glazurowanych białych wraz z montowaniem luster przyumywalkowych 

oraz ułożenie płytek na podłodze z wcześniejsza izolacją 

− malowanie ścian farba akrylową wodoodporną  

− montaż stolarki drzwiowej (z tulejami wentylacyjnymi lub odpowiednio wycięte) wraz z 

klamkami zawiasami i ościeżnicami, 

− montaż ścianek przy kabinach prysznicowych typu HPL  

− montaż szafek ubraniowych 

− wykonanie wentylacji ponad dach budynku. 

 

Roboty instalacyjne wod-kan , co: 

− wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  zasilanej z istniejącej instalacji 

− wykonanie instalacji kanalizacyjnej po obu stronach węzła sanitarnego zakończonych 

odpowietrzeniem i podłączyć się do istniejącej instalacji 

− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem się do istniejącej instalacji          

montaż  ceramiki i armatury sanitarnej w tym również , dozowniki na mydło, suszarki do 

rąk, kosz na śmieci i pojemniki na papier 

− Wykonanie prób ciśnieniowych wszystkich instalacji 

Wszelkie średnice przewodów oraz materiały z których będzie wykonana instalacja należy 

określić                w projekcie budowlanym. 

 

Roboty instalacyjne elektryczne: 

− wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z istniejących obwodów 

elektrycznych 

− montaż osprzętu elektrycznego  

− wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej po robotach 

 

3.4 Zgodność dokumentacji projektowej z PFU 
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1. Projekty budowlano wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania 

optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

3. Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

 

3.5 Wymagania do opracowania projektowego 

1. Dokumentacja budowlano projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, między innymi: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r.  

Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)  

 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września  2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( tj. Dz.U 2013 poz 

1129 )  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego .Obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, 

ppoż itp. 

b) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. nr 

1065 ), 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych 

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń związanych z 

realizacja zadania. 

Wykonawca wykona dokumentację projektową  w języku polskim, w wersji papierowej 

oraz w formie elektronicznej.  

Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego 

dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.  

3. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we 

własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 
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4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, 

sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z 

umową a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla 

użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 

w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 

wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez 

przepisy prawa. 

6. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz 

oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 

powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 

 

 

3.6 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

 

1. Modernizacja budynku powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób trwały, 

     estetyczny, z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 

     zagrożenia dla bezpieczeństwa, higieny i zdrowia użytkowników 

2. Należy stosować rozwiązania i materiały energooszczędne oraz poprawiające 

     akustykę wnętrz. 

3. Wymagane jest bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki wnętrz z Zamawiającym, na etapie 

projektów wykonawczych, przy czym przewiduje się zastosowanie zróżnicowanej 

kolorystyki ścian. 

4. Wszystkie zastosowane materiały muszą być bezpieczne dla, posiadać atest higieniczny i 

być dopuszczone do stosowania w budynkach przeznaczonych na    pobyt ludzi, który 

zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru. 

 

 

3.7 Wymagania dotyczące rodzaju i standardu wykończenia 

 

1.   Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji: 

a. rury ciepłej i zimnej wody w systemie rur wielowarstwowych, zaciskowych PE- RT 

     – KLEJ – bezszwowe aluminium -/ AL. / PE- RT w certyfikowanym, 

     kompleksowym i jednym systemie dotyczy w szczególności rur przewodowych, 

     złączek zaciskowych , podejść itp. Zabrana się łączenia systemów w obrębie 

     instalacji. 

b. instalacja c.o. miedziana lub w systemie rur wielowarstwowych PE- RT – KLEJ – 

    bezszwowe aluminium -/ AL. / PE- RT 
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rury wielowarstwowego C.O. należy zastosować dobierając jeden, atestowany 

system obejmujący rury przewodowe oraz armaturę. – Zabrana się łączenia 

systemów w obrębie instalacji. 

sposób prowadzenia rur: poziomy w podwieszonym stropie, piony prowadzone w 

szachtach, 

podejścia do grzejników – dolne typu V, automatyczne odpowietrzniki, 

grzejniki w pomieszczeniach innych niż sale : 

- płytowe z zaworem termostatycznym i zaworem odcinającym powrót, 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być bezpieczne, posiadać 

atest higieniczny i być dopuszczone do stosowania w budynkach. Prowadzenie 

przewodów podtynkowo lub w ścianach sposób nie pogarszający estetyki 

ścian oraz gwarantujący wymianę przewodu w wyniku awarii. 

 

2. Instalacja elektryczna: 

 

a. oprawy oświetleniowe : 

    sugeruje się montaż opraw oświetleniowych takich jak wbudowane lub o parametrach      

    nie odbiegających od istniejących. Urządzenia powinny spełniać wymagania norm i   

    posiadać atesty. 

b. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach z natryskami powinny być umieszczone na 

wysokości 1,4 m od podłogi, w pozostałych na wysokości 0,3 m. W pomieszczeniach 

gdzie może występować wilgoć przewidziano osprzęt hermetyczny o stopniu ochrony 

IP44, natomiast w pozostałych pomieszczeniach o stopniu ochrony IP20. 

c. Instalację oświetlenia oraz wypustów do zasilania wentylacji należy wykonać przewodami 

YDYżo 3x1,5mm2 450/750 V, a do wszystkich opraw oświetlenia doprowadzić przewody 

z żyłą ochronną (żo), oświetlenie musi spełniać normę PN-EN 12464-1:2004 „Światło i 

oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” 

d. Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 450/750 V 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być bezpieczne, posiadać stosowny 

atest higieniczny i być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie RP. Prowadzenie przewodów podtynkowo lub w ścianach sposób nie pogarszający 

estetyki ścian oraz gwarantujący wymianę przewodu w 

wyniku awarii. 

 

 

3. Rodzaj i standard wykończenia pomieszczeń użytkowych i pomieszczeń ogólnych 

 

1. Ściany wewnętrzne: 

a. pomieszczenia mokre (sanitariaty i inne) 

- ceramiczne płytki (gat. I) do min 2,5 m, na kleju wodoodpornym, 

- wykończenie glazury listwami, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wyoblone. 

b. pozostałe pomieszczenia: 

- malowanie ścian farbą emulsyjną, zmywalną o podwyższonej odporności na    

   zabrudzenia 

2. Sufity: 

a. Podwieszone strukturalne, kasetonowe 

b. W częściach bez kasetonów malowane farbą emulsyjną 
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3. Podłogi: 

a. pomieszczenia mokre (sanitariaty, szatnia i inne) 

- podłogi ceramiczne – płytki gres (nasiąkliwość <0,5%; ścieralność wgłębna 

   max.175m3; odporność na plamienie - min. Klasa 4. twardość płytek wg skali Mosha 

– min. klasy 7; właściwości antypoślizgowe: R9, R10, R11, Klasa A, B w zależności 

   od charakteru pomieszczeń), 

- cokolik z płytek lub PVC wysokości 10cm, 

4. Drzwi wewnętrzne: 

a. płytowe, z częściowym przeszkleniem, o podwyższonej odporności na uszkodzenia, 

    przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. Okucia wzmocnione, 

    odpowiednie dla budynków użyteczności publicznej, malowane w kolorze RAL 7040 

 

UWAGA: 

1. Wymagane jest bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym na etapie 

    projektu wykonawczego budynku 

2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być bezpieczne, posiadać 

    atest higieniczny i być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności 

    publicznej. 

 

3.8 Warunki Zamawiającego dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac                      

   z 3 - dniowym wyprzedzeniem oraz minimum z 10 - dniowym wyprzedzeniem 

   o terminie zakończenia robót na obiekcie. 

2. Wykonawca może przystąpić do robót budowlano-montażowych po przekazaniu      

   Zamawiającemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiającego za    

   zgodną z zapisami PFU i umownymi. 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy poinformować wszystkich   

   zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach 

4. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

5. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia   

   spraw związanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek  

   zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia  

   dla osób przebywających na terenie inwestycji lub w jej obrębie. 

 

Szczególnie jest odpowiedzialny za: 

a. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót „Planu 

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy 

   informacyjnej i ogłoszenia zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

   zdrowia (art. 45 b Prawa budowlanego tekst jednolity tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1333) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 

b. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem prac harmonogramu   

   robót 

c. przedłożenie w odpowiednim referacie UG informacji o wytwarzanych odpadach 

   oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu). 

d. magazynowanie odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji może odbywać 

   się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 63 

   ustawy z dn. 14 grudnia  2012 o odpadach tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 779) 
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e. prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia    

   Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania     

   robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  z dnia 6 .02.2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 

r. Nr 47 poz. 401) 

6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również: 

a. przed rozpoczęciem robót: 

zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich, 

nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 

pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej   

   realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów   

   wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, 

b. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii    

   spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,  

c. zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób   

   trzecich i roznoszeniem się kurzu (należy wykonać przed rozpoczęciem robót) 

d. nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny 

e. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc   

   wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót 

 

Dodatkowo, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

a. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i 

   odbiorowej całego obiektu w ilości 2 egz., 

b. czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, w szczególności przez Straż 

   Pożarną, Sanepid, PIP 

c. przed zgłoszeniem poszczególnych zadań do odbioru, Wykonawca zobowiązany 

   będzie własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić wykonanie wszystkich 

   niezbędnych, badań i odbiorów stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju   

   pomieszczenia, w tym między innymi: 

- roboty budowlane: 

· pomiar drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych, 

- roboty elektryczne: 

· pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń, 

· pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych, 

· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

· pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych, 

- roboty instalacji sanitarnych: 

· próby ciśnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.o. na gorąco, 

d. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, w ilości po 2 egz.: 

instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

3. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwość użytkowania pomieszczeń w   

   stosownych Urzędach: 

a. Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

b. Państwowej Straży Pożarnej 

c. Państwowa Inspekcja Pracy 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, 

5. Wykonawca kompletuje i przekazuje dokumentację budowy, jak i podlegające   

   przekazaniu również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, instrukcje   

   obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem               

   (art. 60. Prawa Budowlanego). 

6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność   

   wykonania z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót   
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   budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną 

7. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

   dokumentacji projektowej, ponadto: 

a. oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

   zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacji 

   techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

   Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

   podstawowymi, albo 

b. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających    

   niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał   

   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

c. oznakowane z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. tj. z dnia 15 

czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)  o wyrobach budowlanych, znakiem 

budowlanym, którego wzór określa załącznik                   

   nr 1 do niniejszej ustawy, 

d. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,   

   nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do    

   europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji dospraw Aprobat   

   Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie   

   wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w   

   sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,   

   oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

9. Przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, drzwi oraz malowaniem     

   ścian, montażem płytek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu    

   propozycje (próbek) materiałów, kolorów itp. celem akceptacji. 

10. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób 

   wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej 

 

 

3.9  Wymagania Zamawiającego w zakresie odbioru 

 

1. Odbiór dokumentacji projektowej: 

   dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem 

   po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej 

   opracowanej zgodnie z wymogami danych do PFU , jej sprawdzeniu i uznaniu za 

   wykonaną poprawnie  

2. Odbiór robót budowlanych: 

- wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania 

   przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca 

   zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do 

   odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

   umowy, w szczególności: protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne 

   odbiory końcowe przez służby zewnętrzne, umożliwiające ocenę prawidłowego   

   wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień 

   w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę, 

- zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni 

   od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie 

   protokół odbioru końcowego zwierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru 

   ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych   

   przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru, 

- w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się 
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   do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym    

   przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego, 

- zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany   

   lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową, 

- w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

   odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

   pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin, 

obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że   

   Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął   

   wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

   że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca 

   nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są 

   istotne, w przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich                      

   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła   

   ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

   trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia 

   wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,   

   na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

3. Odbiory: 

   Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

   a. odbiór końcowy, 

   b. odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym 

 

 

4. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 

 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane Zamawiający oświadcza, że, posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i 

wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek 

udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 


