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PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pod nazwą 

BUDOWA  BUDYNKÓW GARAŻOWYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ

  zlokalizowana w : A – PIETNEJ  przy ul. Plac Stawowy

                                       na działce nr 434/4

                                 B – ŻUŻELI  przy ul. Krapkowickiej

                                       na działce nr 713/3

Zakres zamówienia obejmuje:

-    Sporządzenie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu i realizacji 

     zamówienia: inwentaryzacji obiektu , pomiarów, badań i ekspertyz , 

-    Opracowanie koncepcji projektowej,

- Sporządzenie projektu budowlanego,

- Uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Sporządzenie projektów wykonawczych,

- Sporządzenie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych i instalacyjnych ,

- Wykonanie kosztorysów,

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (na podstawie tych 

wykonanych projektów)         

- Wykonanie niezbędnych zmian w  zagospodarowaniu terenu,

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.



W ramach zamówienia zostanie wykonana : 

− rozbiórka istniejących obiektów budowlanych zlokalizowanych na

   działkach objętych Programem ( w  Pietnej oraz w Żużeli) wraz 

         z wszystkimi towarzyszącymi pracami budowlanymi, takimi jak:

         - prace rozbiórkowe dachów i ścian konstrukcyjnych oraz elementów

           ścian fundamentowych z użyciem sprzętu budowlanego

         - wywóz gruzu

      -  roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

         niwelacja terenu pod obiekty budowlane

      -  roboty ziemne wykonane przy pomocy maszyn budowlanych,

         transport urobku samochodami samowyładowawczymi

      -  wykonanie fundamentów budynków garażowych wg projektu

         konstrukcyjnego  

     -   wybudowanie budynków garażowych wg projektów wykonawczych

        (w Programie przyjęto następujące rozwiązanie: budynki  wykonane

        z konstrukcji stalowej, pokrycie dachu oraz ściany – płyty warstwowe;

        wewnątrz : dwa stanowiska dla samochodów pożarniczych, stanowisko

        dla łodzi ratowniczej, pomieszczenie biurowe – archiwum, węzeł

        sanitarny ) wyposażone w segmentowe bramy z naświetlami (sterowane

        elektrycznie

    -   wykonanie niezbędnych robót budowlanych i wykończeniowych

        wynikających z wymagań sanitarno-higienicznych

    -   wykonanie posadzek w pomieszczeniach, zgodnie ich przeznaczeniem

       (płytki ceramiczne w węźle sanitarnym, techniczna posadzka betonowa

        w pozostałej przestrzeni budynku, zgodnie z normami obciążeniowymi)     

    -   wykonanie elektrycznej instalacji grzewczej

    -   wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej

        instalacji wyciągu spalin

     -  wykonanie przyłączy energetycznych i sanitarnych do budynków



        garażowych: w przypadku lokalizacji budynku garażowego

      OSP w Pietnej włączenie instalacji sanitarnej do projektowanej

      zatwierdzonej i wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej w

      ul. Krapkowickiej, natomiast instalacja sanitarna budynku garażowego

      OSP w Żużeli wymaga instalację zbiornika na nieczystości (szamba).

      Instalacja elektroenergetyczna  3 – fazowa zasilana z istniejących sieci

     (wg uzyskanych warunków przyłączenia)

     -  modernizacja istniejącego zagospodarowania terenu w niezbędnym

        zakresie wynikającym z wykonaniem podjazdów do nowych budynków

        montażem instalacji deszczowej oraz odwodnieniowej, a także instalacji

        oświetleniowej i ostrzegawczej przy wyjazdach na drogi publiczne

 

  Założenia do inwestycji – budowy budynków garażowych dla

  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  

  zlokalizowanych w Pietnej przy ul. Plac Stawowy na działce nr 434/4

  oraz w Żużeli przy ul. Krapkowickiej na działce nr 713/3 :

  -  architektura :

  -  budynek garażowy o wymiarach ok. 15,60 m x 12,60 m (w liniach

     zabudowy), wysokość do dolnej krawędzi „kolana” ramy stalowej

    5,0 m, dach dwuspadowy; w tym:

  - dwa stanowiska postojowe dla samochodów pożarniczych 

    o wymiarach 5,0 m x 10,0 m, stanowisko postojowe dla łodzi

     ratowniczej o wymiarach 4,0 m x 6,0 m, pomieszczenie biurowe

    o wymiarach 4,0 m x 4,0 m oraz węzeł sanitarny (WC) razem

    z pomieszczeniem pomocniczym (aneks dla prac porządkowych)

    o wymiarach 4,0 m x 2,0 m

           RAZEM  POWIERZCHNIA  W LINIACH ZABUDOWY: 196,56  m2 

   - konstrukcja:

   -  obiekt wykonany w konstrukcji stalowej, posadowiony na



        fundamencie żelbetowym

   -  konstrukcja nośna: ramy stalowe - przegubowe wykonane

      z kształtowników stalowych IPE lub HEA , płatwie stalowe z profili

      IPE  lub zimnogiętych, rygle ścienne z rur kwadratowych, stężenia

      z prętów okrągłych  nakrętką rzymską

   -  pokrycie dachu z płyt warstwowych z pianką poliuretanową

       montowany ze spadkiem min. 8%

   -  ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z pianką poliuretanową

      gr. min. 10 cm

        -   ściany wewnętrzne wykonane z płyt 2 x GK na systemowym stelażu

      stalowym z wypełnieniem wełną mineralną – grubość ścianek:

     12 – 15 cm lub murowane z cegły „dziurawki” o grubości 12 cm

  - stolarka  drzwi  i okien:

  -  zawnętrzne segmentowe bramy garażowe o wymiarach 400 x 450 cm

     z naświetlami, aluminiowe, ocieplane, sterowane elektrycznie za

     pomocą pilota

  -  w pomieszczeniu biurowym okno aluminiowe lub stalowe

     uchylno – rozwieralne

  -  w strefie „wejściowej” drzwi stalowe lub aluminiowe o wymiarach

  -  90 x 200 cm bez naświetla pozwalające na niezależny dostęp do wnętrza 

     budynku garażowego(bez konieczności podnoszenia bram) lub

     alternatywnie drzwi wmontowane w bramę garażową

 - zagospodarowanie  terenu: 

 -  modernizacja ukształtowania terenu wokół budynków garażowych

    wynikająca z nowej lokalizacji obiektów (w przypadku lokalizacji

    budynku w Żużeli – korekta wyjazdu z działki nr 713/3 na ul.Krapkowicką)

    możliwa rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni placów  

    manewrowych, dróg oraz chodników

 -  elementem zagospodarowania terenu budynku garażowego

    OSP w Żużeli może stać się wolnostojąca pionowa konstrukcja wsporcza    



   (stalowa lub betonowa) dla montażu instalacji syreny alarmowej lub

    alternatywnie stalowa konstrukcja wsporcza zamontowana

    do konstrukcji dachu budynku garażowego 

   - powierzchnia istniejących  nawierzchni utwardzonych (lokalizacja

     PIETNA : 568 m2 – nawierzchnia asfaltowa)

  - przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych po modernizacji

    (lokalizacja ŻUŻELA: do 100 m2 – nawierzchnia z kostki betonowej)

       Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia     

  Urbanistyczno- budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

 wg  Decyzji o warunkach zabudowy , która zostanie wydana przez Burmistrza 

 Krapkowic, lub zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

 Przestrzennego.

Zjazdy drogowe publiczne na działki objęte inwestycją -  istniejące, w

przypadku lokalizacji w Żużeli korekta istniejącego zjazdu.

Działki budowlane przeznaczona pod inwestycję wymagają  

następującego przygotowania:

- Ogrodzenie terenu - placu budowy , 

- Stworzenie zaplecza placu budowy .

W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące materiały wyjściowe 

potrzebne do opracowania projektu, ich sporządzenia lub uzyskania: 

     1) Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej   

          prowadzeniem (wytyczne do programu funkcjonalno- użytkowego).

2) Częściowa dokumentacja archiwalna i inwentaryzacyjna obiektu

     Zamawiający ceduje na Wykonawcę projektu i Wykonawcę robót

     budowlanych przygotowanie następujących materiałów wyjściowych



     potrzebnych do opracowania projektu, ich sporządzenia lub uzyskania:

1) Mapa  sytuacyjno-  wysokościowa  dla  celów  projektowych,  spełniająca 

wymagania  wynikające  z  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

     2) Ewentualne warunki techniczne i realizacyjne z dostawcami mediów 

    związane z przyłączeniami lub  zmianą warunków przyłączenia obiektów 

    do sieci - wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych  

    i teletechnicznych .

3) Inne niezbędne opinie, uzgodnienia , badania , ekspertyzy , pomiary 

     inwentaryzacyjne , pomiary geodezyjne , pozwolenia , wymagania  i 

    uwarunkowania wynikające  z decyzji o warunkach zabudowy , 

    ewentualnej decyzji  środowiskowej ,  ewentualnych 

    pozwoleń wodno-prawnych oraz  związane  z uzyskaniem pozwolenia  

    na budowę , realizacją  inwestycji  , oddaniem obiektu do użytkowania , 

   przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie  

  Ogólne wła  ś  ciwości funkcjonalno- u  ż  ytkowe  

  Budynki garażowe będące tematem opracowywanego Programu

  przede wszystkim mają podnieść skuteczność wykonywania zadań

  wynikających z charakteru prowadzonych akcji ratowniczych 

  przeprowadzanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

  w miejscowościach PIETNA  i  ŻUŻELA. Istniejące obiekty – liczące sobie

  kilkadziesiąt lat – w ograniczonym zakresie spełniają wymagania

  techniczno – funkcjonalne dla obiektów tego typu. Skoncentrowanie

  w jednym obiekcie sprzętu służącego do wykonywnia akcji ratowniczych

 (zlokalizowanym przy głównych trasach komunikacyjnych) ułatwi



  zadania ratownicze i logistyczne. 

     1.2  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

            ZAMÓWIENIA  

     1.2.1  CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-   

               KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

         Zamawiający wymaga, aby nowe elementy konstrukcyjne budynku miały  

         zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 

         Sieci i instalacje  powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż

         30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

         funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

     1.2.2 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

         Budynek będzie obiektem użyteczności publicznej .

         Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych  

         wyrobów  i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego.

         Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy w

         oparciu  o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

         budowlanych.

        W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy

        niezbędną część terenu do realizacji inwestycji .

        Działki przeznaczone na plac budowy mają  zapewnione dojazdy drogowe

        do dróg publicznych .

         Uwaga! Zmiany w sposobie prowadzenia prac budowanych oraz

         zagospodarowania działki należy bezwzględnie koordynować z

         Zamawiającym oraz Projektantem. 

         Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności



         od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych.

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

- Ochrony środowiska.

- Warunków bezpieczeństwa pracy.

- Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego

      z budową.

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

- Zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych 

     z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca może 

dokonywać  na  wysypisko  komunalne  lub  inne  miejsce  wg  stosownych 

umów. Najbliższe wysypisko znajduje się w Gogolinie .

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót 

budowlanych,  mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a 

wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba 

tych badań  i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne.

Wymagane  jest  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych 

powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót 

budowlanych. 



Wykonawca  projektu  budowlanego  przedstawi  do  zaopiniowania 

Zamawiającemu:

 -  Rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  –  przed 

złożeniem  wniosku  Wykonawcy  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę 

oraz projekty wykonawcze – przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót  budowlanych  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem 

funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy.

           Wykonawca robót budowlanych przedstawi do zaopiniowania 

           Zamawiającemu:

  - Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

    potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności

    parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych

    i w  specyfikacjach technicznych.

 - Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie (np. beton 

   konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne) na okoliczności zgodności 

   ich parametrów z dokumentacją projektową

   i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

-  Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności

   ich   wykonania z projektami wykonawczymi, programem

   funkcjonalno- użytkowym, specyfikacją techniczną wykonania

   i odbioru robót budowlanych oraz umową. 

Wykonawca  projektu  budowlanego  będzie  zobowiązany  uwzględnić 

zasadne  poprawki  do  projektu  zgłoszone  przez  Zamawiającego  na 

podstawie  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych.  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i 

prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz 

dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów 



pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór częściowy.

- Odbiór końcowy.

- Odbiory gwarancyjne.

  Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych

elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności 

z dokumentami budowy.

- Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

- Poprawność  połączeń  funkcjonalnych,  wydajność  przesyłowa  i 

szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidację wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót  tymczasowych Zamawiający nie  będzie opłacał  odrębnie.  Jako 

roboty  tymczasowe  zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Również koszty związane z placem i zapleczem budowy należą w całości 

do Wykonawcy.

1. 2. 3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Obiekt powinien być zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 



jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia 

2002 roku wraz z późniejszymi zmianami  , obowiązującymi normami  

i przepisami szczegółowymi .

Instalacje i urządzenia     techniczne  

Instalacja c.o. i wentylacji 

Instalacje c.o. i wentylacji  powinny zapewnić   utrzymanie odpowiedniej 

temperatury  oraz  wilgotności  powietrza  w  pomieszczeniach  oraz 

wymaganej wentylacji ( wymiany powietrza ) . 

W budynkach garażowych oraz pomieszczeniach: biurowym i WC 

źródłem ciepła do ogrzewania przewidywana jest instalacja

elektryczna

          Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń budynku garażowego

-  ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z wymaganiami normowymi

-   w budynku należy zamontować mechaniczną instalację

    wyciągu spalin 

W pomieszczeniu sanitarnym : 

-  źródłem ciepła do ogrzewania będzie instalacja elektryczna

-  wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna

-  ilość wymian powietrza : 

   dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych : 5 , 

-  wymagana temperatura w pomieszczeniach higieniczno -

   - sanitarnych oraz biurowym (w okresie zimowym min. 18 st.C)

-  w pozostałej kubaturze budynku (miejsca postojowe dla

-  samochodów i łodzi) min 8 st.C w okresie zimowym 

Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę



Ogrzewanie c.w.u.  przy pomocy instalacji elektrycznej

Komfort akustyczny w całym obiekcie zgodnie z Polską Normą.

Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń.

           Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno- sanitarnych :

Wyposażenie podstawowe: 

- Umywalki  z bocznym lub górnym oświetleniem.

- WC.

Wyposażenie uzupełniające

- Mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki

          - Lustro z górnym lub bocznym oświetleniem.

- Uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną.

- Pojemniki  na śmieci (niepalny lub trudno palny).

W odniesieniu do przygotowania terenu

W  trakcie  prowadzenia  inwestycji   należy  zachować  i  ochraniać 

wartościowe elementy ekosystemu znajdujące się na terenie działki oraz 

w jej sąsiedztwie.

           W odniesieniu do wykończenia budynku.

Izolacje termiczne dla osiągnięcia wysokich standardów cieplnych 

budynku.

W zakresie budowy budynku garażowego  : 

          - izolacje przeciwwilgociowe poziome na gruncie, stóp

            i ław   fundamentowych, na posadzce przyziemia i ścian zewnętrznych 

            nad terenem związane z cokołem  budynku, hydroizolacja, paraizolacje

          - izolacje pionowe ścian, stóp i płyt fundamentowych

          - podwalina żelbetowa z betonu wodoszczelnego W8, ocieplona

            styrodurem, wystająca ponad poziom posadzki 30 cm 

   



 

W odniesieniu do konstrukcji

Nowe elementy konstrukcyjne i wypełniające ( ściany) należy 

wykonać w technologii tradycyjnej :

- ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe ,

- podwaliny - żelbetowe

- konstrukcja nośna budynku: ramowa - stalowa

Słupy i podciągi - stalowe 

Ścianki działowe z płyt 2x GK na stelażu stalowym z wypełnieniem

wełną mineralną o grubości 12 – 15cm lub murowane z cegły

„dziurawki” o grubości 12 cm.

  

INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Słupy  ,  belki  nośne  ,  konstrukcje  wsporcze  konstrukcji  żelbetowych  i 

stalowych należy zaprojektować w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkowania zgodnie z przyjętym programem funkcjonalno-użytkowym. 

Inne  elementy  konstrukcyjne  jak  nadproża,  wieńce  itp.  należy 

zaprojektować  zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi  rozwiązaniami,  które 

obowiązują w technologii budownictwa. 

Elementy  konstrukcji  należy  odnosić  bezpośrednio  do  branży 

architektonicznej.

Ewentualne  elementy  ślusarskie  i  metalowe  usytuowane  na  zewnątrz 

budynku wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocą powłok 

metalowych (cynkowanie lub galwanizowanie) i powłok lakierniczych

lub należy je wykonać ze stali nierdzewnej (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

Rozwiązania  konstrukcyjne  będą  podlegały  zatwierdzeniu  przez 

Zamawiającego  przed otrzymaniem pozwolenia budowlanego. 



Wykonawca  będzie  zobowiązany  do uwzględnienia  w  projekcie  zmian 

wprowadzonych przez Zamawiającego. 

W odniesieniu do instalacji sanitarnych     

Instalacje projektowane:

a) wody zimnej z wodociągu sieci wiejskiej,

b)  wody ciepłej,

c) kanalizacji sanitarnej,

d) ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi  

e) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna

Instalacje wodne

Orurowanie  instalacji  wodnych  i  cieplnych  może  być  wykonane  jako 

plastikowe, ale  o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. 

Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były 

kulowe. 

Przybory sanitarne i  armatura powinny być o jakości  zapewniającej  ich 

użytkowanie w ciągu 15 lat. 

Zamawiający  wymaga  zapewnienia  łatwej  dostępności  do  odcinków 

rewizyjnych. 

Rynny  i  rury  spustowe  odprowadzające  wody  deszczowe  z  dachu  nie 

mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. 

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna – instalacja wyciągu spalin.

Zamawiający  dopuszcza,  wykonanie  przewodów  wentylacji 

mechanicznej  z  blachy stalowej  ocynkowanej,  ale wymaga,  aby miały 

zainstalowane tłumiki i przegrody przeciwpożarowe. 



Wymaga  również,  aby  poziom  hałasu  od  wentylacji  wszystkich 

pomieszczeń był niższy o 20% od danych określonych  w przepisach. 

Przewody wentylacyjne powinny być obudowane.

Urządzenia  i  przewody  wentylacyjne   w  pomieszczeniach  należy 

wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny 

  przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej 

  ich powierzchni w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem 

  ognia.

Instalacja elektryczna  

Projektowane  instalacje:  gniazd  wtykowych  (400/230  V)  oświetleniowa, 

telefoniczna,  głośnikowa,  oświetleniowa  ewakuacyjna,  odgromowa 

zwykła.  Instalacja  elektryczna  ma  być  doprowadzona  do  każdego 

pomieszczenia; oprócz  oświetlenia  w  każdym  pomieszczeniu  należy 

przewidzieć dodatkowe gniazdka według potrzeb Zamawiającego.

W budynku należy przewidzieć gniazdo „siłowe”: 400V/16A  lub

400V/32A – wg wymagań Zamawiającego. 

Przewody instalacji  elektrycznej  winny być prowadzone w kanałach lub 

rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone 

wzdłuż  korytarzy.  Oprzewodowanie  powinno  być  wykonane  w 

przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących 

podczas ewentualnego pożaru. 

Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji  i  ogólnego 

standardu wykończenia pomieszczenia i podlega uzgodnieniu 

z Zamawiającym .

Ściany  wykończone  materiałami  łatwo  zmywalnymi,  odpornymi  na 

działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. 

Ściany i podłogi pomieszczenia sanitarno-higienicznego  



oblicowane płytkami ceramicznymi na całej wysokości ściany. 

Ściany  i  narożniki  ścian  narażone  zabezpieczone  na  uszkodzenia 

mechaniczne. 

Dopuszcza się stosowanie płyt gipsowo kartonowych do stosowania  jako 

sufity podwieszone - z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć .

W  obrębie  pomieszczeń  higieniczno-  sanitarnych  ścianki  oddzielające 

umywalnie od pozostałych części pomieszczeń ścianki do sufitu! 

Montaż  sufitów  podwieszonych  należy  wykonać  ściśle  przestrzegając 

wytycznych technologicznych producenta systemu. 

Skrzydła okienne rozwieralno- uchylne.

O  chrona cieplna budynku      

Wymaga się aby współczynnik przenikania ciepła po termomodernizacji 

nie przekraczał wartości maksymalnych dla:

   

   - STOLARKA OKIENNA (SZYBY) U<=  1,1[W/m2K] - szyby niskoemisyjne ;

     - wymaga się aby współczynnik przenikania ciepła dla stolarki

       okiennej i drzwiowej (średnio dla całej szyby wraz z profilami)

       nie wynosił więcej niż  U<= 1,4[W/m2K];

       - POKRYCIE DACHU: PŁYTA WARSTWOWA   U<= 0,2[W/m2K];

    - ŚCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU: PŁYTA WARSTWOWA U<=0,25 [W/m2K]

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  i 

wykonawczego obejmującego opracowanie projektu zagospodarowania 

terenu.

Dostępność, układ dróg - dostępność obiektów zgodnie z przepisami. 



Drogi  pożarowe,  podjazdy  do  budynku  garażowego:  utwardzone 

spełniające  wymaganą  nośność  co  najmniej  200  kN  oraz  nacisku  na 

jedną oś samochodu 100 kN.

Bezpieczeństwo użytkowania 

Należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:

- Poprawne rozmieszczenie pomieszczeń, wyposażenie których 

zapewnia 

bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie dróg ewakuacyjnych,

- Zastosowanie nawierzchni posadzek antypoślizgowych, 

antystatycznych, dopuszczonych do stosowania w obiektach 

publicznych,

- Zapewnienie właściwego oświetlenia sztucznego i naturalnego,

- Zastosowanie wyłączników przeciwprądowych, 

przeciwporażeniowych wraz   z uziemieniem. 

- Zastosowanie materiałów nie powodujących powstawania pola 

elektromagnetycznego.

 

Warunki higieniczne i zdrowotne

Należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne poprzez:

• Instalacja wody zdatnej do picia ,

• Do umywalek , zlewozmywaków doprowadzić bieżącą ciepłą i zimną - 

                wodę ,

• Wszystkie umywalki wyposażyć w armaturę z bieżącą zimną i ciepłą 

     wodą i zaopatrzyć  w środki do mycia i higienicznego suszenia rąk.

                Posadzki powinny być gładkie (ale nie śliskie), wykonane 

      z płytek ceramicznych , w pomieszczeniach, w których  

      zaprojektowano wpusty podłogowe   należy wykonać posadzkę 

      z spadkiem 1÷1,5 % w kierunku wpustu.



• Powierzchnie ścian należy wykonać z materiałów łatwych 

     do czyszczenia  i dezynfekcji. 

     Powierzchnie ścian w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych 

     na całej  wysokości wykonać z  płytek ceramicznych. 

• Sufity wykonać o konstrukcji uniemożliwiającej gromadzenie się brudu 

     i ograniczającej kondensację pary lub wzrost pleśni.

• Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być  

      zabezpieczone przed  uszkodzeniami mechanicznymi.

• Drzwi powinny być szczelne, o powierzchni gładkiej nie nasiąkliwej 

      łatwej do czyszczenia i dezynfekcji zabezpieczone przeciw gryzoniom

• Wykończenie wszystkich pomieszczeń (posadzki, ściany, sufity) należy   

     wykonać  z materiałów dopuszczonych do stosowania 

      i w budownictwie,  posiadających odpowiednie dopuszczenia  

      higieniczne i p-poż ,

Ochrona środowiska

Należy zapewnić odpowiednie ochrony środowiska poprzez:

- Woda: zaopatrzenie z wiejskiej sieci wodociągowej.

- Ścieki: odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej

- lub do zbiornika na ścieki (szamba) – lokalizacja w Żużeli 

- Odpadki: socjalno- bytowe gromadzone w hermetycznych 

      pojemnikach, wywożone okresowe przez miejskie przedsiębiorstwo 

      usług komunalnych.

           -     Emisja hałasu i wibracji: nie mogą wystąpić ponad  normę. 

- Emisja promieniowania: nie mogą wystąpić ponad  normę.

Ochrona przed drganiami i hałasem

Drgania wywoływane przez hałas i wibracje: nie przewiduje się możliwości 

generowania drgań i hałasu ponad normę.



Poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  może  powodować  ograniczenia 

dostępu do drogi  publicznej,  możliwości korzystania z wody,  kanalizacji, 

energii elektrycznej  i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie 

w obszarze oddziaływania inwestycji .

Nie  może  wpłynąć  negatywnie  na  dostęp  światła  dziennego  do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Rozwiązania techniczne, oraz sposób zagospodarowania placu budowy 

nie mogą powodować uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem, 

wibracjami,  zakłóceniami  elektrycznymi  promieniowaniem,  a  także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Uwagi i zalecenia:     

 -    Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych może nastąpić 

      po uzyskaniu prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę,

     oraz ustaleniu kierownika budowy , Inspektorów nadzoru 

     dokonania odpowiednich zgłoszeń i  uzyskania 

     zarejestrowanego dziennika budowy.

-    Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać 

     wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

-    Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki  

  budowlanej,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  oraz  zgodnie  z 

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano- 

montażowych” i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  Należy  zachować  właściwe  przepisy  BHP.  Wykonywanie 

robót budowlanych i  nadzór  nad ich wykonywaniem należy powierzyć 

osobie lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.



- Po zakończeniu całości robót budowlanych należy uzyskać oświadczenie 

wykonawcy  robót  o  wykonywaniu  robót  zgodnie  z  projektem, 

pozwoleniem budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonanie obiektu w części  budowlanej,  elektrycznej,  sanitarnej  należy 

zlecić specjalistycznym firmom.     

-   Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

     i odbioru  robót w budownictwie, normami i przepisami szczegółowymi, pod 

     nadzorem osoby uprawnionej. 

-    Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, montażowych i instalacyjnych

     wg projektu wykonawczego.

- Ewentualne zapytania, wątpliwości, niejasności oraz wnioskowane zmiany 

należy  bezwzględnie  konsultować  z  Zamawiającym,  kierownikiem 

budowy, inspektorem nadzoru i projektantem.



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O -  U Ż Y T K O W Y 

I I . C Z Ę Ś Ć  I N F O R M A C Y J N A

Zamawiający uzyska Decyzję o Warunkach Zabudowy 

Zamawiający oświadcza, że działki budowlane objęte inwestycją są

we  wadaniu Inwestora.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia  spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiada_ budynki  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  innych ustaw i rozporządzeń, 

Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dodatkowe wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania zwi  ą  zane z  budow  ą    i  jej   

przeprowadzeniem

Zamawiający informuje, że zatwierdza niniejszy Program funkcjonalno- użytkowy. 

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostaną zabezpieczone 

w budżecie Zamawiającego.  

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia  .  

Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do  proponowanych  rozwiązań  i  wyda 

zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- wykonanie niezbędnych ekspertyz , badań , inwentaryzacji , 

- wykonanie projektu budowlanego planowanego zamierzenia budowlanego 

  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu



  budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyskanie dla niego wymaganych  

  przepisami uzgodnień,  zgód i pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę. 

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- wykonanie projektów wykonawczych, 

Zamawiający  wymaga  również  przedłożenia  do  akceptacji  rysunków 

wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót  przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z 

ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego i umowy.

Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy w ilości 5- egzemplarzy.

Nadzór autorski stanowi integralną część zadania inwestycyjnego.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

1) Harmonogramu realizacji inwestycji,

2) Harmonogramu płatności,

3) Projektu zagospodarowania placu budowy,

4) Projektu organizacji robót,

5) Informacji  projektanta  o  wymaganiach  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia,

6) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

7) Planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.

Podstawowe przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego:

- Prawo budowlane (DZ.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

- Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym (Ustawa z dnia 27. 03. 2003.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

  (DZ.U. z   2002r., Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.).

- Prawo Wodne (Ust. z 18.07.2002.).

- Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r.).



- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych 

  w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10

   kwietnia 1972 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 

  kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

   zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

- Zarządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków, 

   jakim powinny odpowiadać  linie i urządzenia telekomunikacyjne 

   oraz urządzenia do przesyłania płynów  lub gazów w razie ich skrzyżowania 

   lub zbliżenia z dnia 02 września 1997r.   (M.P.97.59.567).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r 

  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych  

   kosztów robót budowlanych określonych 

   w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

  2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

  budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

  2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

  pożarowych  (Dz.U.Nr121, poz.1139).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego

  zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie

  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

  funkcjonalno-użytkowego  (DZ.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z pózn. zm).

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004r. w sprawie 



  określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

  na środowisko (DZ.U. z 2004r.  Nr 257, poz. 2573).

- Ustawy Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).

- Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ.U. z 2005r., Nr 108, poz. 909).

- Ustawa o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pózn. zm).

- OBOWIĄZUJĄCE NORMY – EUROKODY.

                                                                                    Krapkowice, maj 2014

                                                                                           opracował:


