
Zamienny załącznik nr 4 
przebudowa  zaplecza LO  

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa opracowania nadana przez Inwestora/Zamawiającego 

 „Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy zaplecza przy sali gimnastycznej dla 
uzyskania zwiększonej powierzchni salki do ćwiczeń oraz wprowadzenie węzła higieniczno–
sanitarnego wraz z przebudową pozostałych pomieszczeń zaplecza przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. w Pińczowie”. 

 
1.2 Nazwa i adres obiektu  
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.28- 400 Pińczów, ul. Nowy Świat 2. 

 
1.3 Autor opracowania 
Małgorzata Dymek-Starostwo Powiatowe -Wydział Promocji i Polityki Regionalnej. 
Opracowanie wykonano w ramach obowiązków służbowych.  
 
1.4 Podstawa opracowania 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 24.09.2013r. poz.1129); 

 koncepcja budowlana modernizacji zaplecza sali gimnastycznej LO w Pińczowie,  

 uzgodnienia z użytkownikiem, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowić 
będzie załącznik do zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy pomieszczeń zaplecza przy 
sali gimnastycznej przy LO w Pińczowie, w wyniku realizacji której nastąpi poprawa struktury 
sportowej oraz warunków higieniczno-sanitarnych dla potrzeb lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych prowadzonych w szkole.  

Program opisuje wymagania i oczekiwania stawiane przedmiotowej realizacji, którą 
Zamawiający realizować będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej”  jako częścią projektu pn. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach 
w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie 
dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”  

 
1.6 Przedmiot opracowania-kody wg CPV  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów, 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 



45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1  Opis przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu/ 

zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i wykonawcze związane z przebudową zaplecza 
sportowego przy sali gimnastycznej szkoły –liceum ogólnokształcącego w Pińczowie.  
 

Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie posiada ponad 450 letnią historię istnienia.. Szkoła jest 
samodzielną jednostką oświatową, mieszcząca się przy ulicy Nowy Świat 2 w Pińczowie, w 
powstałym na potrzeby szkoły budynku z 1965 roku. Na 2 469 m2 powierzchni użytkowej, 
powierzchnia dydaktyczna zajmuje 1364 m2 i obejmuje: 19 pracowni lekcyjnych, bibliotekę szkolną 
oraz salę gimnastyczną z zapleczem o powierzchni 286 m2. Na nieruchomości szkolnej o powierzchni 
10 996 m2, co do której własność posiada powiat, znajduje się powstałe w 2011 roku, wielofunkcyjne 
boisko sportowe.  

Obiekt wyposażony w instalacje elektryczną, teletechniczną, wod.-kan. gazową dla potrzeb 
własnej kotłowni gazowej wykonanej w latach 2008-2009 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania. W latach 2010-2012 przeprowadzono termomodernizację struktury 
zewnętrznej  ocieplono  ściany i stropodachy. 

Budynek szkolny posiada rozczłonkowaną bryłę, ukształtowaną na planie prostokątów, 
pełniących odrębne choć funkcjonalnie połączone role- dydaktyczną, sportową i administracyjną. 

 
Planowaną inwestycją obejmuje się część budynku szkoły przyległą po stronie wschodniej 

skrzydła mieszczącego salę gimnastyczną wraz z ciągiem komunikacyjnym tj. od pomieszczenia 
nauczycieli w-f po pomieszczenie węzła sanitarnego pracowników szkoły oraz  pomieszczenie pokoju 
nauczycielskiego wraz z przyległym doń pomieszczeniem salki j. angielskiego. 

Założona przebudowa powoduje zmianę/ przeniesienie funkcji niektórych pomieszczeń, 
konieczność wykonania prac konstrukcyjnych, prac instalacyjnych oraz wykończeniowych typu 
renowacja tynków, wykonanie nowych podłóg, oblicowań oraz montaż wyposażenia higieniczno-
sanitarnego. 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest powiększenie powierzchni użytkowej <salki 
sportowej>. Obecnie mieści się w ciągu wschodnim zaplecza, zajmuje powierzchnię 25,20m2 i służy 
do nauki np. tenisa stołowego. Po przebudowie salka sportowa zostanie zlokalizowana miejscu 
dotychczasowego pokoju nauczycielskiego i sąsiadującej z nim salki językowej. W wyniku czego 
zwiększy się powierzchnię salki do 62,5m2, co umożliwi zwiększenie zakresu rodzaju zajęć np. 
wprowadzenie aerobiku  lub zajęć z gimnastyki korekcyjnej wad postawy. 

. W ramach przedsięwzięcia planuje się powstanie 2 węzłów szatniowo-higienicznych. 
Powstaną one w miejscu dotychczasowej szatni oraz salki sportowej. Każdy z węzłów zostanie 
wyposażonych w natryski, sedes, umywalki do „rąk” i do „nóg”. Pomieszczenia objęte przebudowa 
zostaną wykończone i wyposażone technicznie stosownie do ich funkcji. 

Pokój nauczycielski zostanie przeniesiony do innych pomieszczeń –poza zasięgiem, kosztem 
własnym szkoły.  

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Pińczowa 
przyjętego uchwałą Nr XL/372/09 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 .11.2009 roku, teren szkoły 
oznaczony jest symbolem AUO4 , którego podstawową funkcją są usługi oświaty. Planowana 
inwestycja nie narusza ustaleń planu. 



Teren inwestycji położony jest poza granicami:  
 Zespołu Parków Krajobrazowych „Ponidzia, 
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy” PLB260001, 
 Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003 

Teren nieruchomości LO znajduje się w obrębie zespołu zamkowo-pałacowego w Pińczowie 
wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.660/1-8  i jako taki podlega 
ochronie prawa. Sam budynek LO jest obiektem współczesnym nie objętym  ochrona konserwatorską. 

Zakres inwestycji nie naruszy wartości zespołu zamkowo-pałacowego, roboty budowlane 
dotyczą struktury wewnętrznej obiektu szkoły, nie wpłyną na zmiany istniejącego układu 
architektonicznego czy urbanistycznego.  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z 
późn. zm.) założony zakres robót wymaga uzyskania pozwolenia na ich wykonanie. Dokumentacja 
projektowa winna posiadać opinie i uzgodnienia w zakresie higieniczno-sanitarnym oraz p-poż.  

Instalacje wewnętrzne niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia zostaną 
włączone do instalacji istniejących, tym samym  nie zachodzi potrzeba uzyskiwania warunków 
technicznych dla ich wykonania.  

Prace budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku w trakcie roku szkolnego. 
Organizacja robót budowlanych powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły i ograniczenie 
poziomu hałasu w trakcie zajęć lekcyjnych. 
 
 
2.2 Właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 
 
Wykaz pomieszczeń stan istniejący  
 
 
Nr 
pomieszczenia  
wg rysunku  

 
Funkcja dotychczasowa  

 
Powierzchnia 
m2  
 

 
Uwagi  
 

1 pokój nauczycieli w-f 11,55 bez  projektowanej zmiany 
funkcji i powierzchni  

2 szatnia uczniowska 11,97 projektowana zmiana funkcji  
3 szatnia uczniowska  11.97 projektowana zmiana funkcji 
4 salka gimnastyczna  25,20 projektowana zmiana  funkcji i 

powierzchni 
5 magazyn sprzętu sportowego 7,35 projektowana zmiana  funkcji  
6 pomieszczenie 

administracyjne  
5,58 projektowana zmiana funkcji 

7 gabinet medycyny szkolnej  11,94 projektowana zmiana funkcji 
8 gabinet pedagoga  9,92 bez projektowanej zmiany 

funkcji i powierzchni 
9 wc-personelu szkolnego 3,27 bez projektowanej zmiany funkcji 

i powierzchni  
10 pokój nauczycielski  35,84 projektowana zmiana  funkcji i 

powierzchni 
11 pracownia j. angielskiego  26,88 projektowana zmiana  funkcji i 

powierzchni 
12 korytarz/komunikacja  54,34 projektowana zmiana 

powierzchni, bez zmiany 
funkcji , 

13 kotłownia  12.70  poza zakresem przebudowy 
 
 
 



Wykaz pomieszczeń stan projektowy 
 
Nr 
pomieszczenia 
wg rysunku  

 
Funkcja projektowana  

 
Powierzchnia m2  
 

1 pokój nauczycieli w-f poza zakresem przebudowy 11,55 
2 węzeł szatniowo-higieniczny (damski) 23,94 
3 węzeł szatniowo-higieniczny (męski) 23,94 
4 magazyn sprzętu sportowego poza zakresem przebudowy 7,35 
5 pomieszczenie administracyjne poza zakresem przebudowy 5,58 
6 gabinet medycyny szkolnej poza zakresem przebudowy 11,94 
7 gabinet pedagoga poza zakresem przebudowy 9,92 
8 wc-personelu szkolnego 3,27 
9 salka gimnastyczna  62,52  
10 korytarz/komunikacja  50,74 
11 kotłownia  poza zakresem przebudowy 12.70  
   
 
2.3 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujące przygotowanie terenu 

budowy, architekturę, konstrukcję, instalacje, wykończenia, zagospodarowanie terenu w 
zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ekonomicznych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych określonych przedmiotem 
zamówienia 
 

2.4.1 przygotowanie terenu budowy  
Prace budowlane obejmują wnętrza budynku, dojazd drogą wewnętrzną( pożarową) od strony 

północnej. Magazynowanie materiałów budowalnych oraz odpadów –gruzu budowlanego jest 
dopuszczone poza pasem drogi. Teren dojazdu należy utrzymać i pozostawić w stanie nie gorszym od 
zastanego. 
 
2.4.2 architektura  

Prace budowlane obejmują wnętrza budynku nie wpływają na elementy architektoniczne 
budynku. 
 
2.4.3 konstrukcja 

Zmiany o charakterze konstrukcyjnym obejmują wykonanie wyburzenia ścian działowych, 
wykonanie przebić dla osadzenia stolarki oraz instalacji wewnętrznych elektrycznej i wod.-kan. 
 
2.4.4 zakres robót budowlanych wg projektowanej funkcji  
 
Uwaga. Przed podjęciem działań należy zdemontować istniejące skrzydła drzwiowe -technicznie 

nowe, celem wykorzystania ich do ponownego montażu.  
 
Nr 1 pomieszczenie - pokój nauczycieli w-f   -                               poza zakresem przebudowy  
 
Nr 2 węzeł szatniowo-higieniczny obejmujący dotychczasowe pomieszczenia nr 2- nr3. Po 
przebudowie węzeł składać się będzie z pomieszczenia  szatni „suchej” z bezpośrednim dostępem z 
korytarza oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego z szatni.  
 demontaż stolarki drzwiowej prowadzącej do pomieszczeń 2-3 (stolarka do ponownego 

montażu lub przekazania zarządcy szkoły) 
 zamurowanie otworu drzwiowego z korytarza do pomieszczenia 3  

 wykucie otworu drzwiowego w ścianie działowej,  



 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, osadzenie zamurowanie otworu drzwiowego  z 
korytarza do pomieszczenia 3 

 wykonanie pomieszczenia w/c ze ściankami do pełnej wysokości,  

 wykonanie oblicowania ścian do wysokości 2,0 m, 

 rozebranie istniejących podłóg oraz wykonanie nowej posadzki  typu gres 

 osadzenie  umywalek do rąk i nóg min. po 2 sztuki , natrysków , 

 wy konanie nowej instalacji elektrycznej  wraz osadzeniem osprzętu , 
 wykonanie wentylacji mechanicznej, 

 malowanie farbami zmywalnymi . 
Nr 3 węzeł szatniowo-higieniczny -węzeł symetryczny do węzła  j.w-obejmujący dotychczasowe 
pomieszczeni3 nr 4 
 wykonanie ścianki działowej  rozdzielającej pomieszczenie  wraz z osadzeniem stolarki 

drzwiowej , 
 w pozostałym zakresie analogicznie analogiczny jak w pozycji powyżej  
 
Nr 4  pomieszczenie – magazyn sprzętu sportowego -                               poza zakresem przebudowy 
 
Nr 5 pomieszczenie administracyjne  -                                                poza zakresem przebudowy  
 
Nr 6 pomieszczenie gabinet medycyny szkolnej -                                   poza zakresem przebudowy 
 
Nr 7 pomieszczenie -  gabinet pedagoga  - nie przewiduje się robót budowlanych  
 
Nr 8 pomieszczenie -  wc personelu szkolnego   
 demontaż istniejącego wyposażenia- umywalki /muszli klozetowej oraz grzejnika centralnego 

ogrzewania (do zwrotu użytkownikowi) wraz niezbędnym zakresem instalacji, 
 wykonanie obudowy maskującej pionów instalacyjnych oraz ścinki oddzielającej klozet, 

 montaż grzejnika łazienkowego, 

 montaż nowej muszli klozetowej wraz sedesem oraz umywalki, 

 wykonanie oblicowań ściennych uzupełniających. Pomieszczenie posiada wykonane 
oblicowania ścienne do wysokości sufitu. Uwzględniając zakres robót, przewiduje się 
wykonanie uzupełniającego oblicowania na powierzchni ok. 5,00m2 (ściana za sedesem,1/2 
ściany z umywalką). Kolorystykę płytek należy ustalić na etapie wykonawstwa. Renowacja 
pozostałego oblicowania (fug) ok. 17 m2, 

 wykonanie nowej posadzki -3,27m2, 
 malowanie sufitu - 3,27m2, 
 
Nr 9  pomieszczenie proj. salki sportowej  (dotychczasowe pomieszczenie pokoju nauczycielskiego 
oraz salki językowej)  
 rozebranie istniejących podłóg z paneli. Panele należy złożyć w miejscu wskazanym przez 

użytkownika obiektu, 

 wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami ok. 16 m2, 
 zamurowanie otworu drzwiowego ok.2,0m2 wraz z  wykonaniem tynku (po stronie salki i 

korytarza),  
 poszerzenie otworu drzwiowego (dawny pok. nauczycielski). Zamontowanie drzwi 

wejściowych jak drzwi na salę gimnastyczną (w zakresie materiału, formy i wymiarów).Drzwi 
po całkowitym otwarciu nie powinny zawężać szerokości drogi ewakuacyjnej , 

 wykonanie obudowy zabezpieczenia ciągu instalacji c.o.(wzdłuż całego pomieszczenia) 11mb. 
Obudowa obejmuje zabezpieczenie rurociągu oraz obudowę grzejników. 



 wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie. Pomieszczenie posiada zmienną wysokość 
2,9-3,4m. Powierzchnia gładzi ok. 150m2, 

 przebudowa instalacji oświetleniowej – wymiana instalacji oraz opraw dostosowanych do nowej 
funkcji pomieszczeń-ustalenia w zakresie elektryki.  

 wykonanie wentylacji mechanicznej dla zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza, 

 wykonanie nowej podłogi, którą stanowić będzie wykładzina gelfloor taraflex. Właściwości 
użytkowe wykładziny sportowej muszą potwierdzać jej dopuszczenie do stosowania w 
pomieszczeniach szkolnych.  

 malowanie, 

 montaż luster naściennych – 6 kpl.  Wymagania:  szkło bezpieczne, tafla lustra o wymiarach 
2x1 m, we własnej ramie konstrukcyjnej, przewidzianej do montażu bezpośredniego, każdy 
element wyposażony poręcz, z fabrycznymi uchwytami montażowymi. 

Nr 10  korytarz , komunikacja   
 wykonanie ściany oddzielającej cz. sportową od holu głównego. Ścianę wykonać z pcv, 

przeszkloną szkłem bezpiecznym , otwór drzwiowy o szerokości mim. 1,50m. Należy 
zamontować drzwi dymowo-szczelne oraz nie zawężające które po całkowitym otwarciu. 

 renowacja tynków ścian, sufitów, 

 malowanie.  
 
2.4.4 instalacje   

Rozwiązania instalacyjne winny uwzględniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego, 
sanitarnego.  
Elektryka. Przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej (oświetlenia i gniazd wtykowych) 
w pomieszczeniach -nowej salki sportowej oraz w pomieszczeniach węzłów sanitarnych.  
Instalację nowo powstałą należy wpiąć bezpośrednio do istniejącej rozdzielni RG. Dla oświetlenia 
pomieszczeń zastosować oprawy energooszczędne dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach 
szkolnych i dostosowane do przypisanej im nowej funkcji. Pozostały osprzęt –natynkowy, w 
pomieszczeniach mokrych typu hermetycznego.  
Projektuje się wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego dla zakresu objętego przebudową. 
 
Instalacje wod.-kan. Przewiduje się wykonanie nowej instalacji dla potrzeb: węzłów sanitarno-
higienicznych przy szatniach uczniowskich. 
Na instalacji wodociągowej wykonać zawory odcinające. Podłączenie instalacji węzłów do 
wewnętrznej sieci wodociągowej wykonać w kanale technologicznym biegnącym pod posadzką, na 
wysokości fundamentów budynku. Zakłada się, że włączenie do instalacji wodociągowej nastąpi w 
punkcie wejścia „wody” do budynku. Włączenie kanalizacji sanitarnej do wewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej nastąpi na wysokości wiatrołapu.  
Dla uzyskania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach węzłów. W pomieszczeniu wc – należy 
pozostawić istniejący podgrzewacz. 
Instalacja centralnego ogrzewania. Nie przewiduje się zmian w zakresie przebiegu instalacji. 
Niezbędne zmiany wynikające z nowej funkcji np. przeniesienie /wymiana grzejnika wynikać będą z 
opracowanej dokumentacji projektowej. 
Wentylacja. W pomieszczeniach funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniu 
projektowanej małej sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach węzłów szatniowych przewiduje się 
wykonanie dodatkowo wentylacji mechanicznej. 
Instalacja dostępu. Obecne pomieszczenie –pokój nauczycielski posiada zabezpieczenie w postaci 
instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Instalację należy zdemontować i  przekazać protokolarnie 
do szkoły.  
 
2.4.5 wykończenia 



Do wykonania robót budowalnych należy przyjąć materiały o dużej trwałości, walorach 
estetycznych i użytkowych oraz w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, przeznaczone do 
stosowania obiektach szkolnych. 

Materiały i urządzenia białego montażu użyte w pomieszczeniach węzłów sanitarnych 
charakteryzować się winny dużą odpornością na zniszczenia mechaniczne. Posadzki winny być 
dostoswane do funkcji pomieszczeń. Oprawy oświetleniowe winny zapewnić wysoki standard 
funkcjonalny  i estetyczny. 
 
2.4.5 zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu prac budowlanych  teren wokół budynku – zajęty na czas inwestycji -należy 
uporządkować. 
 
3. WARUNKI REALIZACJI   
 
Wykonawca przyjmie do realizacji przedmiot umowy w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj" 
polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie 
przebudowy pomieszczeń, będących przedmiotem opracowania.  
 
3.1 zakres prac projektowych. 
 projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wraz z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na przebudowę pomieszczeń, 
 -projekt powykonawczy w zakresie instalacyjnym (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji) 

obejmujący co najmniej schematy przebiegu instalacji  wraz z opisem technicznym przyjętych 
rozwiązań,  

 kosztorysy robót budowlanych na potrzeby Wykonawcy, 
 wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, instrukcje użytkowania itp. 
 
3.1.2 warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

W trakcie opracowania dokumentacji wymaga się od Projektanta konsultacji roboczych w celu 
uściślenia założonych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia. Dokumentacja projektowa 
zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 
oraz z 2013 r. poz. 762 z późn. zmianami)) 

Przewiduje się także możliwość ograniczenia  zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w 
sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 
umowy. Zmiany, o których wyżej mowa muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej 
przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

Projekt budowlany winien posiadać wszystkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia, 
oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w oparciu o projekt architektoniczno- 
konstrukcyjny.  

Dokumentacja – projekt budowlany  zostanie sporządzony w 5 egzemplarzach  
na nośniku papierowym, a także w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej zgodnej z wersją[ 
papierową na odpowiednim nośniku w wersji pdf. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w  2 egzemplarzach na nośniku 
papierowym. 

Dokumentacja na każdym etapie przekazywana jest na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.  
 
3.2 warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 



Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji 
uwzględniający etapy realizacji prac, w tym termin wykonania projektu budowlanego, termin 
wystąpienia o pozwolenia na budowę, terminy przekazywania, termin rozpoczęcia robót budowlanych 
oraz termin ich zakończenia. Prace budowlane winny być prowadzone przez osoby, mogące pełnić 
samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie mu powierzony. 

Wykonawca wykona zadanie  z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową 
(zatwierdzoną przez Zamawiającego) oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
prawa. W trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających a po 
zakończeniu całości prac, odbiór końcowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik 
działalności w zakresie: 
- organizacji robót 
- zabezpieczenia niepowołanego dostępu osób trzecich, 
- ochrony środowiska 
- warunków bhp w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją i z innymi obowiązującymi 
przepisami. Przy wykonywaniu robot należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące.  

Roboty budowlane zostaną sprawdzone w zakresie zgodności z projektem budowlanym i 
powykonawczym, programem funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązującymi przepisami i normami 
oraz co do ich jakości. 
 
3.2.1 wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych  

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia, zastosowane przez Wykonawcę przy 
realizacji inwestycji, powinny odpowiadać pod względem jakości wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz wymaganiom dokumentacji. 
 
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

 
Zamawiający oświadcza, że posiada po prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: działka 139/5, 139/ 6 i 139/7 w 
obrębie ewidencyjnym 05, m. Pińczów, 

 
Oświadczenie zgodne z treścią ustawy prawo budowlane – zostanie przekazane do 

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.  
 

3.1 Przepisy prawne, normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 08.03.2016 poz. 290 ze zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015  nr 0 poz.1422) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz.4620 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego budowlane (t.j. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 



 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robot budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 
2004 nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. .z 2010 nr 109 
poz.719). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 nr0, poz. 519. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zmianami. 
 
 

3.2 Inne posiadane informacje  i dokumenty związane z realizacją zamierzenia. 
 
Inwestor zaleca wykonanie własnej inwentaryzacji pomieszczeń objętych projektowaną 
przebudową zaplecza sali gimnastycznej. 
 
4. ZAŁĄCZNIKI   

1.  zakres opracowania - schemat  pomieszczeń -stan  istniejący / stan  projektowany  
2. zakres prac budowlanych – schemat  

 
 
 


