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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. INWESTOR 

Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy przebudowy 

obecnego budynku przedszkola wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na żłobek 

publiczny.  

 

1.3. LOKALIZACJA 

Budynek zlokalizowany jest na działce ew. nr 108 z obrębu 06-03 przy ul. 

Warszawskiej 18a w Milanówku; kod pocztowy 05-822.  

Nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską wynikającą z 

wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Milanówek 

pod nr 1319A, decyzją MWKZ z dnia 08.01.1988 r. Sam budynek nie podlega 

indywidualnej ochronie konserwatorskiej. 

               

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy Program funkcjonalno - użytkowy sporządzono na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z późn. 

zmianami) . 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on 

ramowym opisem celów i zasad rozwiązań projektowych wraz z rekomendacjami 

Zamawiającego dotyczącymi poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach projektu 

budowlanego zobowiązany jest uszczegółowić rozwiązania lub zaproponować inne niż w 

Programie, jeśli dzięki tym działaniom osiągnięte mogą zostać korzyści dla jakości oraz 

poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 

odrzucenia takich zmian.  

 Jakiekolwiek odniesienie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) do rozwiązań 

projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i 
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urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a stanowi jedynie rozwiązanie 

przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować 

urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie 

gorszych niż te, które opisane zostały w treści niniejszego PFU, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych 

i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz 

elementów zagospodarowania terenu.   

 

1.5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” w dwóch fazach: 

1- Faza projektowa: opracowanie projektu budowlanego i uzyskania dla niego 

wynikających z przepisów: odstępstw, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień i 

pozwoleń itp. 

2- Faza wykonawcza- wykonanie robót budowlanych wraz kompletacją wyposażenia 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 Inwestycja będzie polegała na przebudowie i adaptacji budynku obecnego 

przedszkola w Milanówku w celu uruchomienia publicznego żłobka w celu poprawy 

dostępności do usług społecznych mieszkańców miasta Milanówek.  

Realizacja inwestycji rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

projektowych, wykonanie robót budowlanych, stanu rurowego i wykończeniowego, 

doprowadzenie niezbędnych mediów oraz wyposażenie obiektu we wszelkie urządzenia, 

sprzęt, meble, oprogramowanie i zabezpieczenia niezbędne do jego funkcjonowania, a 

także zagospodarowanie terenu w granicach działki ew. nr 108. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

2.1. STAN FORMALNO- PRAWNY 

Obecnie obiekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę nr 480/18 z dnia 

11.04.2018r. wydaną przez Starostę Grodziskiego zatwierdzająca projekt budowalny i 

udzielająca pozwolenia na budowę dla zadania „rozbudowa, przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku przedszkola na cele edukacyjno- kulturalne” oraz 
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„rozbiórka budynku gospodarczego” (projekt zatwierdzony decyzjami nr 235/2018 oraz 

1573/2017 MWKZ z terminem ważności na 31 grudzień 2019r). 

Prace budowalne zostały wykonane częściowo i przerwano prace- dokonano rozbiórki 

budynku gospodarczego oraz wykonano cześć robót budowalnych dla budynku obecnego 

przedszkola (szczegółowy stan przedstawiono poniżej).  Istnieje możliwość: 

 wykonania projektu zamiennego do projektu „Przebudowa z rozbudową i 

zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku przedszkola na cele 

edukacyjno- kulturalne” i równocześnie realizowanie prac, które pokrywają się 

z w/w projektem np. budowa pochylni, przebudowa klatki schodowej itd.  

 Wykonanie dokumentacji projektowej nie bazując na w/w opracowaniu 

projektowym. 

Decyzja o wyborze drogi administracyjnej dla opracowania dokumentacji, należy do 

Wykonawcy zadania.  

 

2.2. DANE LICZBOWE  

Przybliżone dane: 

 Ilość kondygnacji- 4 

 Powierzchnia działki- ~1816 m2. 

 Powierzchnia zabudowy- 251 m2., 

 Powierzchnia piwnic- 85,8 m2. 

 Powierzchnia parteru- 179,42 m2. 

 Powierzchnia piętra- 149,36 m2. 

 Powierzchnia poddasza- 19,00 m2. 

 Wysokość budynku- 10,64 m. 

 

2.3. BUDYNEK 

Obecnie wewnątrz obiektu wykonano skucia posadzek, aż do stropów. Skuto większość 

tynków, dokonano wyburzeń. Poczyniono prace przygotowawcze do przebudowy klatki 

schodowej. Wykonano część prac wod- kan, C.O. elektrycznych, jednak w związku z 

nowym przewidywanym rozkładem pomieszczeń niezbędne będą zmiany. Wykonano 

wzmocnienia fundamentów od wewnątrz w części piwnicznej. Elewacja wraz z dachem 
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niedawno wyremontowana wraz z ociepleniem ścian i wymianą stolarki. Teren 

zewnętrzny nieuporządkowany.  

 

2.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 
Fot. nr 1. Widok elewacji frontowej (północnej) i terenu działki.  

 
Fot. nr 2. Widok elewacji frontowej (północnej) i terenu działki.  



9 
 

 
Fot. nr 3. Widok elewacji frontowej (północnej) i terenu działki.  

 

 
Fot. nr 4. Widok elewacji północno- wschodniej i terenu działki.  
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Fot. nr 5. Widok elewacji zachodnio- południowej i terenu działki.  

 

 
Fot. nr 6. Widok elewacji północno- zachodniej i terenu działki.  
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Fot. nr 7. Widok budynku i terenu działki.  

 
 

 
Fot. nr 8. Widok terenu działki.  
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Fot. nr 9. Studzienka z wodmierzem.  

 
 

 
Fot. nr 10. Studzienka z wodmierzem.  
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Fot. nr 11. Brama zewnętrzna.  

 

 
Fot. nr 12. Ogrodzenie zewnętrzne.  
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Fot. nr 13. Ogrodzenie zewnętrzne.  

 
Fot. nr 14. Poziom piwnic- widok ogólny pomieszczenia.  
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Fot. nr 15. Poziom piwnic- widok ogólny pomieszczenia. 
 

 
Fot. nr 16. Poziom piwnic- kotłownia. 
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Fot. nr 17. Poziom parteru- wejście do budynku. 

 

 
Fot. nr 18. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 19. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 

 

 
Fot. nr 20. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 21. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 

 

 
Fot. nr 22. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 

 



19 
 

 
Fot. nr 23. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 
 

 
Fot. nr 24. Poziom parteru- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 25. Poziom I piętra- widok ogólny pomieszczenia. 

 
 

 
Fot. nr 26. Poziom I piętra- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 27. Poziom I piętra- widok ogólny pomieszczenia. 

 
 

 
Fot. nr 28. Poziom I piętra- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 29. Poziom I piętra- widok ogólny pomieszczenia. 

 

 
Fot. nr 30. Poziom II piętra- widok ogólny pomieszczenia. 
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Fot. nr 31. Poziom II piętra- strych nieużytkowy 

 

 
Fot. nr 32. Klatka schodowa- widok ogólny. 

 



24 
 

 
Fot. nr 33. Klatka schodowa- widok ogólny. 

 
3. OPIS ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH BUDYNKU ŻŁOBKA 

3.1. ROBOTY BUDOWLANE 

Wykaz głównych prac budowlanych do wykonania 

 Wykonanie wzmocnień stropów 

 Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem spoczników i wysokości 

stopni do obowiązujących przepisów (obecnie wysokość stopni wynosi nieco 

ponad 15 cm, a spoczniki mają ~125 cm przy wymaganych 130 cm. 

 Wyburzenie wybranych ścian działowych oraz kominów itp. 

 Skucie uszkodzonych tynków 

 Wykonanie nowych ścian działowych oraz systemowych przesuwanych, 

suwanych 

 Wykonanie warstw podłogowych z wykończeniem wykładziną winylową 

 Wykonanie tynków (miejscami jedynie uzupełnienie) na ścianach i sufitach 

 Wykonanie gładzi na ścianach 

 Wszelakie prace malarskie 

 Wykonanie sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego 

 Montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej 

 Wykonanie pochylni zewnętrznej 
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 Urządzenie terenu zewnętrznego wraz z wykonaniem placu zabaw 

 Wszelkie prace instalacyjne: wod- kan, C.O. gazowa, wentylacji mechanicznej 

itd. 

 

3.2. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE 

W holu wejściowym nad drzwiami należy przewidzieć kurtynę powietrzną. W holu ma 

również znajdować się regał na wózki składane - można będzie układać na odpowiednich 

regałach w stosie max do 3szt. półek w górę. W tym miejscu również przewiduje  się, że 

będą również przechowywane wózki należące do żłobka, w których dzieci leżące będą 

wyprowadzane przez opiekunów na spacer. Po wejściu do holu rodzice tuż przed szatnią 

dzieci przekazują dzieci asystentom opiekunów z poszczególnych oddziałów żłobkowych. 

Wcześniej zawiadamiają o swoim przybyciu dzwonkiem/wideomofonem usytuowanymi 

przy drzwiach zewnętrznych. Zakłada się że na wideomofonie znajdują się przyciski 

przypisane poszczególnym oddziałom żłobkowym. Zadaniem asystenta opiekuna jest 

wejście do szatni i odbiór dziecka od rodziców. Opiekun pomaga w rozebraniu dziecka w 

szatni dzieci. Po rozebraniu dzieci i po sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia każde z dzieci 

zostanie przeniesione lub zaprowadzone do sali zajęć właściwego oddziału dzieci 

żłobkowych.   Bezpośrednio z sali zajęć dzieci mają mieć dostęp do własnej łazienki z 

drzwiami z okienkiem umożliwiającym możliwość obserwacji dzieci. Przyjęto następującą 

liczbę urządzeń sanitarnych zgodnie z rozporządzeniem tj.( Dz.U z 2019r. poz. 72) : 1miska 

ustępowa dla max 20dzieci, 1 umywalka na max 15dzieci, 1 brodzik z natryskiem  w 

zespole. W celu ułatwienia dostępu do przyborów sanitarnych w miarę możliwości należy 

zwiększyć ilość umywalek. Pomieszczenie WC dzieci zostanie również wyposażone w: 

dozownik mydła, wieszaczki na ręczniki.  Łazienka ma być dostosowana do potrzeb 

wiekowych dzieci (lokalizacja umywalek, niskie miski ustępowe). Łazienka wyposażona ma 

być ponadto w otwarty brodzik z natryskiem, regał na nocniki i pampersy, zlew do mycia 

nocniczków, komodę z przewijakiem. Wymienione wyposażenie ma być przypisane w 

zależności od kategorii wiekowej dzieci. W łazience dzieci w urządzeniach sanitarnych 

musi być zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu 

środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże 

urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji. Przy toaletach dzieci, należy przewidzieć 

WC dla personelu. W poszczególnych oddziałach dzieci będą miały zorganizowany 

odpoczynek na leżaczkach (lub materacykach). W tym celu w każdej Sali żłobkowej należy 
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zapewnić miejsce do odpoczynku dzieci. Pościel będzie oznaczona dla każdego dziecka. Do 

przechowywania pościeli będzie służyć szafa na pościel. Leżaczki (lub materacyki) dzieci 

będą składane i przechowywane w odpowiednio do tego przeznaczonych szafach. Sala 

pobytu dzieci ma być zagospodarowana w profesjonalne meble, pomoce dydaktyczne z 

atestami lub certyfikatami oraz zabawki spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny 

oraz posiadające oznakowanie CE. W każdej Sali zajęć, należy wyznaczyć strefę zabaw w 

której na podłodze należy położyć atestowany dywan. Zapasowa odzież zamienna dzieci, 

śpiochy przygotowane przez rodziców będą magazynowane w segregacji w szafie w 

każdej Sali. Zużyta odzież również gromadzona indywidualnie (dla każdego z dzieci w 

szafie brudnej odzieży) będzie codziennie oddawana rodzicom.  Na grzejniku centralnego 

ogrzewania należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z 

elementem grzejnym. Część administracyjną przewiduje się na I piętrze budynku, zaś na II 

piętrze gabinet pielęgniarki.   

 

3.2.1. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW - DZIECI 

Przewidywana liczba dzieci to 52 w trzech grupach wiekowych: 

grupa I – dzieci w wieku od 1-2 lat   

grupa II – dzieci w wieku od 2-3 lat   

grupa III – dzieci w wieku od 6-12 m-cy  

W żłobku przewidziano cztery sale dla dzieci. W salach tych w zależności może 

przebywać od 10 do 16 dzieci. Wielkość sali zajęć ustalono przy wykorzystaniu wskaźnika 

przyjmując co najmniej 2,5m2 powierzchni brutto na jedno dziecko przy zapewnionym 

czasie pobytu dziecka przekraczającym 5 godzin dziennie. W związku z zapotrzebowaniem 

powierzchni wynoszącym co najmniej 16m2 na zbiorowy pobyt do 5 dzieci i 2,5 m2 na 

każde kolejne dziecko w żłobku powierzchnie sali łącznie spełniają te wymagania.  

Wysokość sali zajęć min. 2,5m.  

 

NR POM. NAZWA POM POW. POM. MAX. ILOŚĆ DZIECI ZAKŁADANA ILOŚĆ PERSONELU 
0.3 SALA NR 1 53,48 m2 16 4 
0.10 SALA NR 2 30,6 m2  10 4 
1.2 SALA NR 3 30,18 m2 10 4 
1.9 SALA NR 4 44 m2 16 4 

suma 158,26 m2  52 16 
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3.2.2. ZATRUDNIENIE 

Ilość opiekunów nad dziećmi w żłobku, należy przyjąć z zachowaniem wymogów  

Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.  z 2018, poz. 

603)- przyjmując że jeden opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad ośmiorgiem 

dzieci,  a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko 

wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia 

maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Skład personelu zatrudnionego w żłobku ma być 

dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka oraz możliwości spełnienia 

wymagań odnośnie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (urlopy, zwolnienia, ośmio 

godzinny dzień pracy).  

 Opiekę w żłobku w salach dla dzieci będzie stanowić 3 opiekunów na każdą salę. W 

celu usprawnienia pracy w poszczególnych oddziałach i aby zapewnić dostawę posiłków 

dla dzieci w salach żłobkowych założono, że do każdego oddziału będzie przypisany 

dodatkowo 1 asystent opiekuna. Taki stan personalny zapewni wówczas właściwą opiekę 

w żłobku.  

Wszyscy opiekunowie będą pracować z dziećmi w salach zajęć.  W związku z tym, że 

do żłobka będzie uczęszczać więcej niż dwadzieścioro dzieci, należy zatrudnić 

przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną (osoba ta może również być opiekunem, 

asystentem opiekuna, jeśli kwalifikacje personalne tej osoby na to pozwalają. Zaleca się 

min. 2 takie osoby ze względu na spełnienie wymogów umowy o pracę). Oprócz w/w 

personel przedszkola będzie stanowić dyrektor i pracownik pomocy technicznej. 

 

opiekunowie* 16 
dyrektor 1 
pracownik pom. tech. 1 
Suma min. personelu 18 
*- przyjęto, że 2 opiekunów ma kwalifikacje zawodowe pielęgniarki 

 

Łączna przewidywana minimalna ilość zatrudnionych osób: 18. 

 

3.2.3. PRZEKAZYWANIE DZIECI OPIEKUNOM 

Cały teren żłobka będzie wygrodzony. Przy furtce zewnętrznej i drzwiach do budynku 

należy przewidzieć wideofon. Dostarczając dziecko do żłobka, rodzic lub inny opiekun 

będzie zobowiązany do powiadomienia o swoim przybyciu opiekuna grupy. Ten udostępni 
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wjazd na parking i dostęp do budynku, a następnie pomoże przy korzystaniu z szatni i 

obierze dziecko od rodzica.  

 

3.2.4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie przewiduje się przyjmowania do żłobka osób niepełnosprawnych. W przypadku 

potrzeby dostępu do budynku osoby niepełnosprawnej ruchowo, która zechce 

przyprowadzić/odebrać dziecko ze żłobka przewiduje się wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych (pochylnia będzie służyła również dla rodziców przywożących dzieci 

wózkami). Sytuacja taka może mieć miejsce sporadycznie, ale może wystąpić stąd 

zdecydowano o wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym że 

dostęp rodziców  może być tylko na parter budynku żłobka co głównie wynika z 

charakteru placówki (przyprowadzenie i odbiór dzieci odbywa się w holu przed szatnią) 

oraz w budynku nie będzie dzieci i opiekunów niepełnosprawnych stąd nie ma 

konieczności zapewniania dostępu takim osobom na kondygnację nadziemną I, II piętra. 

 

3.2.5. SZATNIA 

W żłobku przewidziano oddzielną szatnię dla dzieci. Wielkość szatni, należy 

dostosować do ilości projektowanej dzieci wg wskaźnika 0,5 m2 na dziecko. Zakłada się, 

że ilość dzieci będzie wynosiła 52, a więc szatnia ma mieć min. 26  m2 (52*0,5m2=26m2) 

Dla personelu żłobka, należy przewidzieć szafę na odzież zewnętrzną w piwnicy 

budynku lub w pokoju socjalnym.  

 Szatnia dla dzieci wyposażona zostanie w szatnie osobowe dla każdego z dzieci. 

Szatnia ta będzie wyposażona w min. 52 szafki dla dzieci. Szafka szatni powinna składać 

się z wieszaka ściennego i dolnej półki na buty. Wymiary półki na buty wysokość 310mm, 

głębokość 300 mm.  

 

3.2.6. ŻYWIENIE- KUCHNIA CATERINGOWA 

W zakresie Wykonawcy zadania będzie wykonanie projektu technologii żywienia w 

oparciu o kuchnię cateringową, zawierający optymalne dostosowanie układu 

funkcjonalnego do wymogów i zapotrzebowania Inwestora, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sanitarnymi, BHP, i ppoż. Opracowanie swoim zakresem obejmie: technologię 

przyjmowania i wydawania posiłków, usuwanie odpadów, zagospodarowanie 

pomieszczeń, wyposażenie technologiczne. 
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W żłobku zapewnione ma być żywienie dzieci: posiłki główne (śniadanie, II śniadanie, 

obiad i podwieczorek) dostarczane będą w całości przez firmę cateringową 

wyspecjalizowaną w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. Posiłki w pojemnikach 

termicznych dostarczane będą osobnym wejściem do pomieszczeń zaplecza kuchennego 

zlokalizowanego w piwnicy.  

Zaprojektowany układ organizacyjny oraz przyjęte wyposażenie technologiczne ma 

zapewniać pełne zaspokojenie potrzeb produkcyjnych jak i obsługi konsumentów. 

Przewiduje się dostawy, a także wynoszenie odpadków osobnym wejściem do 

kondygnacji piwnicy.  Wszystkie te czynności będą mijały się w czasie. Dostarczane posiłki 

w pojemnikach typu GN w specjalistycznych termosach dostarczane do poziomu piwnic, 

gdzie należy zaprojektować pomieszczenie rozładunku termosów cateringowych.  

Dostawa napojów gorących wyłącznie do pomieszczenia rozładunku termosów, 

wyłącznie w zbiorczych termosach do napojów. Napoje mają być przelane do małych 

termosów będących na wyposażeniu każdej Sali zabaw a puste termosy zbiorcze 

zwrócone dostawcy. Dostawy odbywać się będą od dostawców produkujących żywność 

pod nadzorem sanitarnym i według ściśle określonych reżimów technologicznych. 

Personel żłobka ma obowiązek sprawdzania każdej partii dostawy w celu wyeliminowania 

produktów przeterminowanych oraz budzących jakiekolwiek podejrzenia. Po wstępnych 

oględzinach, dostarczony towar będzie wyładowywany z termosów i przekazywany do 

kuchni cateringowej i przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta. Należy 

pamiętać o przestrzeganiu higieny w procesie przyjęcia i przechowywania posiłków i 

dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych i opakowań, w celu 

wyeliminowania ryzyka zakażenia żywności. - Opróżnione termosy cateringowe oraz 

transportowe pojemniki typu GN zostaną zwrócone dostawcy. Posiłki, diety, napoje, 

produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze mają być 

przechowywane w szafach chłodniczych.  Porcjowanie oraz wydawanie posiłków będzie 

się odbywać w kuchni właściwej- którą należy zaprojektować w piwnicy budynku. 

Dopuszcza się proces podgrzewania posiłków, mleka i innych napojów dostarczonych 

przez firmę cateringową na kuchenkach indukcyjnych oraz kuchence mikrofalowej z 

zachowaniem procedur przewidzianych przez dostawcę (producenta). Mycie naczyń i 

sprzętów kuchennych ma odbywać się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu w części 

piwnicznej.  Gotowe dania na talerzach mają być transportowane na poziom parteru oraz 

I piętra wyłącznie w zamkniętych pojemnikach typu GN do pomieszczenia rozdzielni 
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cateringowej. Napoje będą transportowane w opisanych termosach do każdej Sali zabaw 

bezpośrednio lub do rozdzielni cateringowej. Osoby z personelu żłobka wyładują posiłki 

w rozdzielniach i roznoszą do poszczególnych sal zabaw dzieci żłobkowych. Po 

skończonym posiłku brudne naczynia, sztućce itp z poziomu parteru i I piętra będą 

znoszone przez obsługę do rozdzielni cateringowej do już pustych pojemników, w których 

były transportowane posiłki. Resztki napojów będą wylewane do zlewu i odprowadzane 

do kanalizacji a resztki posiłków będą znoszone do zmywalni naczyń na poziomie piwnic 

przez obsługę w tych samych pojemnikach. Należy zapewnić rozdział czasowy pomiędzy 

dostawami posiłków, a znoszeniem brudnych naczyń i resztek posiłków. Mycie naczyń 

kuchennych, sztućców, pojemników do przenoszenia posiłków odbywać się będzie w 

pomieszczeniu zmywalni naczyń w poziomie piwnic. Zmywalnię mają obsługiwać osoby 

przeszkolone w tym celu z personelu żłobka. Po każdej dystrybucji posiłków na poziom, 

należy umyć i zdezynfekować klatkę schodową. Czynność musi się zakończyć przed 

kolejną dystrybucją posiłków. Wszyscy pracownicy muszą mieć pracownicze książeczki 

zdrowia i aktualne badania lekarskie. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że osoba 

mająca bezpośredni kontakt z żywnością jest chora lub może spowodować zakażenie 

mikroorganizmami patogennymi artykułów, jest niezwłocznie odsuwana od tych prac i 

czynności. Osoby biorące udział w procesie produkcji środków spożywczych są 

obowiązane posiadać kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny oraz BHP w 

procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością.  

 

3.2.7. ZAPEWNIENIE NASŁONECZNIENIA I OŚWIETLENIA NATURALNEGO. 

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci mają mieć 

zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w 

godzinach 8:00 – 16:00.   

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np.  sala zajęć) zapewnić  

oświetlenie naturalne. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do 

powierzchni podłogi wynosi ma co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach co 

najmniej 1:12. W niektórych pomieszczeniach  pomocniczych oświetlenie dzienne nie jest 

wymagane gdyż łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż dwie godziny 

w ciągu doby. Wykonywane czynności w tych pomieszczeniach maja charakter dorywczy, 

a pomieszczenia te zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku nie są 

przeznaczone na stały pobyt ludzi.   
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Obecne pomieszczenia, w których planuje się utworzenie sali dla dzieci spełniają w/w 

wymagania.  

 

4. OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na terenie działki przewiduje się utworzenie miejsc postojowych dla samochodów i 

rowerów, placu zabaw, budowę pochylni dla wózków, wymianę ogrodzenia od ul. 

Warszawskiej w tym wymianę furtki wraz ze zmianą lokalizacji oraz wymianę dwóch 

bram na przesuwane- obie z napędem elektrycznym (wraz z 5 pilotami sterującymi 

mechanizmem otwierania). Na terenie zewnętrznym zakłada się również wykonanie 

oświetlenia, chodników dojść z kostki brukowej oraz nasadzenie zieleni i ustawienie 

obiektów małej architektury (kosze, ławki, stojaki rowerowe itp.). 

Inwestor zakłada wycinkę istniejących krzewów i drzewostanu, który uległ korozji 

biologicznej - Wykonawca robót w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać. 

niezbędne zgody na wycinkę drzew (zgoda konserwatorska, ochrony środowiska). 

Zastosowane urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z wytycznymi 

zestawu norm z grupy PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” i 

posiadać stosowne certyfikaty. 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWALNO- KONSTRUKCYJNYCH 

Zamawiający wymaga , aby zastosowane przez wykonawcę technologie i rozwiązania 

techniczne charakteryzowały następujące cechy:  

- Elementy konstrukcyjne będą miały trwałość nie mniejszą niż 50 lat,  

- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie oprzewodowania  i orurowania  

   zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,  

- Urządzenia wyposażenia technicznego obiektu zapewniały sprawne funkcjonowanie w  

   okresie co najmniej 15 lat. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot Zamówienia na  

   okres 60 miesięcy (5 lat). 

 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
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uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w 

szczególności Projektu Budowlanego.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój 

koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar objęty przedmiotem zamówienia. 

Zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac:   

1. Opracowanie map do celów projektowych.   

2. Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi 

opiniami, ekspertyzami, odstępstwami itp. 

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i 

innych dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,  

• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rozwiązania w zakresie rozwiązań 

funkcjonalnych oraz rozwiązań technicznych projektu budowlanego we wszystkich 

branżach oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych i instalacyjnych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym,  

• Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

• Produkty i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę nie mogą być rozwiązaniami 

prototypowymi i muszą posiadać certyfikaty i atesty,  

• Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu  przedmiary wraz z kosztorysami 

ofertowymi a także szczegółowe specyfikacje na cały zakres przedsięwzięcia, wykonane 

w oparciu o przygotowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową. Wykonawca zapewni: wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, 

opracowanie projektu organizacji robót, wykonanie przez Projektanta Informacji 

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej i przekaże ją Zamawiającemu łącznie z protokołami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji w tym na zamontowane 

urządzenia. Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały 

użyte do ich montażu oraz użyte środki chemiczne (kleje farby, lakiery, impregnaty, 

itp.) powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa 

dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie. Stosowanie materiałów powinno być 

zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów 

dla danych materiałów. 
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5.3. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE W ODNIESIENIU DO OBIEKTU 

Wysoki standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów 

nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych, łatwych w 

utrzymaniu czystości oraz  o wysokiej klasie odporności ogniowej zgodnej z ZLII.  

W zakresie wymagań architektonicznych koniecznym jest zachowanie gabarytów i 

pierwotnej formy architektonicznej. Wykonawca robót w ramach realizacji fazy I 

przedstawi Zmawiającemu „projekt aranżacji wnętrza” wraz z wizualizacjami.  

 

5.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 

Należy wykonać ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z 

uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Wszystkie przegrody stanowiące obudowę 

komunikacji ogólnej powinny być zaprojektowane w sposób minimalizujący zakłócenia 

akustyczne pochodzące z jej przestrzeni. W związku z planowaną nową funkcją obiektu 

należy wzmocnić lub wymienić konstrukcję stropów w celu dostosowania do 

planowanych obciążeń zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.  

 

6. WYTYCZNE BRANŻOWE 

Wszystkie instalacje powinny zapewnić najwyższy stopień odporności pożarowej, 

bezawaryjności i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi i 

konserwacji 

 

6.1. INSTALACJA WOD-KAN. 

Istniejący wodomierz w studzience na terenie działki, należy przenieść do budynku. 

Należy zlikwidować zbędne studzienki na terenie działki.  

Woda dostarczana będzie z istniejącego wodociągu. Woda używana będzie do celów 

socjalnobytowych. W sanitariatach dziecięcych należy zainstalować centralną regulację 

mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do 

poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji. 

Węzeł wodomierzy powinien obejmować wodomierz skrzydełkowy o odpowiedniej 

wydajności, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy. W budynku objętym 

opracowaniem generowane będą tylko ścieki o charakterze socjalno-bytowym, 

pochodzące z pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń kuchennych (miski ustępowe, 
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pisuary, zlewozmywaki, umywalki) w ilości pobranej na cele socjalne. Ścieki 

odprowadzane będą do kanalizacji gminnej na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i 

odprowadzanie ścieków.  

 

Materiały:  

• Przybory sanitarne dostosowane do wieku użytkowników. Umywalka, miska 

ustępowa podwieszona ze stelażem podtynkowym z funkcją oszczędnego 

dwustopniowego spłukiwania wody - ceramiczne o typowym standardzie, w szafie.  

porządkowej niski basen montowany na wys. 50cm nad poziomem posadzki.  

• Armatura- armatura czerpalna stojąca lub ścienna.  

• Przewody wody zimnej i ciepłej- z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym,  

• Przewody kanalizacyjne- rury kanalizacyjne, kielichowe z PCW, uszczelnieniem 

gumowymi pierścieniami,  

• Izolacja termiczna – izolacja ciepłochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki 

polietylenowej, izolacja zimnochronna- przewody zimnej wody.  

 

6.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ. 

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń powinna zapewniać odpowiednią 

jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość 

temperaturę, prędkość ruchu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i wymagań  

norm dotyczących wentylacji, bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych oraz 

efektywności. Należy zaprojektować centrale instalacyjne wentylacji i klimatyzacji 

(względnie zespół central) z uwzględnieniem kosztów zarówno inwestycyjnych jak i 

eksploatacyjnych, w żadnej z instalacji nie przewiduje się nawilżania powietrza ze względu 

na zwiększoną możliwość wzrostu bakterii i mikroorganizmów. Instalacje wyposażone 

winny zostać w tłumiki akustyczne. Na etapie projektowania należy dokonać wyboru 

rozwiązania wentylacji i systemu oddymiania w aspekcie wzajemnej współpracy tych 

systemów.  

 

6.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W obecnej kotłowni jest kocioł gazowy o mocy 35 kW i zakłada się, iż jest to moc 

wystarczająca na spełnienie wymagań dla projektowanej funkcji. Należy wykonać nową 

sieć gazową od skrzynki gazowej na tyłach działki do kotłowni (kotła gazowego). 
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6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać:  

dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do 

odbiorników, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, ochronę przed 

przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, ochronę przed powstaniem pożaru, 

ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu, ochronę przed 

szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego 

 

6.4.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ 

Obiekt powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe. Zasilanie zrealizować w 

oparciu o warunki przyłączenia obiektu do sieci wydane przez odpowiedni Zakład 

Energetyczny. W obiektach należy przewidzieć odpowiednią ilość rozdzielnic dla zasilania 

poszczególnych obwodów.  Budynek obecnego przedszkola zasilony jest z sieci 

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Rozdzielnica główna budynku RG 

zlokalizowana jest na parterze przy wejściu do budynku (obecnie rozłączona). Zakłada się 

zwiększenie obecnego przydziału mocy (17 kW). W tym celu należy wystąpić do gestora 

sieci z wnioskiem o zmianę istniejącego przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe i 

zwiększenie dotychczasowego przydziału mocy na ~25-30 kW (należy dokładnie określić 

na etapie wykonania projektu i. elektrycznych). Ze złącza kablowego do rozdzielnicy 

głównej budynku należy wykonać linię kablową ziemną. Obecnie na elewacji budynku 

wykonano instalacje pod takie przyłącze, aby nie ingerować w odnowioną elewację. 

6.4.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA  

Należy zaprojektować i zrealizować systemy obejmujące oświetlenie: oświetlenie ogólne 

(zewnętrzne- całego terenu oraz wewnętrzne), oświetlenie technologiczne, oświetlenie 

awaryjne i ewakuacyjne. Wszystkie projektowane systemy oświetleniowe powinna 

charakteryzować energooszczędność przy zachowaniu odpowiednich parametrów 

użytkowych.  Instalacje należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN EN 12464-1:2002.  

6.4.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA EWAKUACYJNEGO  

Oświetlenie ewakuacyjne przewiduje się z opraw oświetleniowych ewakuacyjnych 

zasilanych z centralnej baterii. Ten system pod względem eksploatacyjnym jest 
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korzystniejszy od opraw z własnymi źródłami energii ponieważ czas ich użytkowania jest 

dużo krótszy od czasu eksploatacji akumulatorów centralnej baterii.  

6.4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA TERENU 

Należy zaprojektować i zrealizować oświetlenie zewnętrzne przy użyciu 

energooszczędnych opraw umieszczonych na budynku oraz latarniach w technologii LED. 

Założyć sterowanie oświetlenia zewnętrznego za pomocą czujników zmierzchowych. , 

6.4.5. INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 

Należy przewidzieć instalację sygnalizacji pożaru realizowanej przez system adresowalny. 

Wszystkie instalacje winny pracować w pełni automatycznie zapewniając: regulację i 

optymalizację procesów technologicznych w obiekcie, sygnalizację stanów pracy 

poszczególnych instalacji i związanych z ich pracą urządzeń, wskazanie i rozpoznanie 

awarii lub wadliwości w pracy instalacji i urządzeń oraz odpowiednią reakcję systemu na 

tego typu zdarzenia, możliwość uzyskania [w miejscach nadzoru] zbiorczych informacji o 

stanie pracy lub awarii urządzeń względnie instalacji wyposażonych w fabryczne układy 

sterowniczo-regulacyjne, zasilanie ewentualnych urządzeń oddymiających sprzed 

włącznika przeciwpożarowego.  

6.5. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 

6.5.1. INSTALACJA ALARMOWA 

Instalacja ma składać się z centralki alarmowej, akumulatora umożliwiającego prace 

alarmu po odłączeniu zasilania zewnętrznego przez co najmniej 72 godziny, co najmniej 

10 czujek ruchu oraz 1 manipulator. Centralka umożliwia wysyłanie informacji o włamaniu 

do podmiotu zapewniającego usługi ochrony obiektów. 

6.5.2. INSTALACJA WIDEO DOMOFONOWA I INTERKOMU 

W budynku zostanie zamontowana instalacja widedomofonowa i interkomu 

umożliwiająca połączenie z furtki oraz sprzed drzwi do budynku do pom. administracji 

oraz każdej z sali zabaw. Instalacja ta ma umożliwić również komunikację pomiędzy salami 

a pomieszczeniem dyrektora.  
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6.5.3. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU 

W budynku zainstalowany zostanie system pozwalający na prowadzenie ewidencji czasu 

pobytu dziecka w żłobku za pomocą transpondera zbliżeniowego. Wykonawca dostarczy 

60 transponderów zbliżeniowych oraz oprogramowanie umożliwiające ewidencję czasu 

pobytu dziecka w żłobku.   

6.5.4. SIEĆ KOMPUTEROWA 

Należy zaprojektować i wykonać okablowanie strukturalne dla stanowisk z dostępem do 

Internetu w pomieszczeniach administracyjnych przeznaczonych dla personelu placówki.  

6.5.5. INSTALACJA TELEFONICZNA  

Dla potrzeb łączności zewnętrznej i wewnętrznej należy zaprojektować i wykonać 

instalację telefoniczną.  

7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 

7.1. POMIESZCZENIA PIWNICZNE 

Posadzki- wykonane jako zmywalne, antypoślizgowe (gres, wykładzina winylowa) z 

cokołami wywiniętymi do wysokości obecnej konstrukcji wzmocnienia fundamentów- 

ścianka żelbetowa wys. ~80 cm. W pom. technologicznych kuchni ściany do wys. Min. 2 m 

pokryte gresem. Pozostałe ściany nad cokołami pokryte tynkiem cementowo- wapiennym 

i pomalowane 2 warstwami farby lateksowej, Sufity pokryte tynkiem cementowo- 

wapiennym i pomalowane 2 warstwami farby lateksowej. 

7.2. SALE DLA POBYTU DZIECI 

Podłogi- wykonane jako zmywalne, antypoślizgowe z cokołami, np. winylowe (wykładzina 

z wywinięciem na ścianę o właściwościach antypoślizgowych, antyseptycznych i 

antyalergicznych, Klasa antypoślizgowości R9, grubość całkowita 2mm, odporność na 

krzesła na rolkach, trudnopalna, wykładzina zawierająca środki bakteriobójcze) oraz 

wykładzina dywanowa lub dywan z atestem trudnozapalności. Ściany nad cokołami 

pokryte tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowane 2 warstwami farby lateksowej, 

Sufity podwieszane z płyt GK na ruszcie krzyżowym stalowymi pomalowane 2 warstwami 

farby lateksowej, Osłony na grzejnikach zapobiegające kontaktowi dziecka z elementem  
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grzejnym. W salach żłobkowych, należy zamontować w oknach osłony przeciwsłoneczne  

w jasnym kolorze pastelowym – w postaci rolet zwijanych z materiału zmywalnego, 

nienasiąkliwego. 

7.3. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE 

Posadzki- wykonane jako zmywalne, gresowe, antypoślizgowe. Ściany- okładzina 

ceramiczna na pełną wysokość pomieszczenia. Sufity- podwieszane z płyt wodoodpornych  

GK odpornych na działanie wilgoci przeznaczone do pomieszczeń mokrych na ruszcie 

krzyżowym stalowymi pomalowane 2 warstwami farby lateksowej. 

 

7.4. POMIESZCZENIA ADMINISTRACJI ŻŁOBKA 

Podłogi- panele, klasa ścieralności AC 4/5 wraz z listwami przyściennymi. Ściany nad 

cokołami pokryte tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowane 2 warstwami farby 

lateksowej. Sufity podwieszane z płyt GK na ruszcie krzyżowym stalowymi pomalowane 2 

warstwami farby lateksowej. 

7.5. KLATKA SCHODOWA 

Stopnie (bez nosków i podcięć) i spoczniki wyłożyć gresem antypoślizgowym z 

ryflowanymi krawędziami stopni lub wykładziną winylową z gumowymi antypoślizgowymi 

nakładkami na krawędziach stopni i innej barwie niż stopień. Ściany malowane farbami 

lateksowymi. Balustrada ze stali nierdzewnej uniemożliwiające wspinanie się z 

prześwitem między elementami do 12 cm. 

7.6. POZIOME DROGI KOMUNIKACYJNE 

Ściany tynk gipsowy/ płyta GK pomalowane 2 warstwami farby lateksowej, Podłogi- płytki 

gresowe antypoślizgowe lub wykładzina winylowa. Sufity- podwieszane z płyt GK na 

ruszcie krzyżowym stalowym z oprawami oświetleniowymi wpuszczanymi w sufit, 

powierzchnie sufitów pomalowane 2 warstwami farby lateksowej. 

 

8. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE- MEBLE ITP. 
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TABELA NR 1 - ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
LP. NAZWA POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIA SZTUK 
WYPOSAŻENIE KAŻDEJ Z SAL POBYTU DZIECI 

1 BASEN Z PIŁECZKAMI 1 
2 PRZEWIJAK Z SZAFKĄ I MATERACEM 1 
3 STOLIKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I KRZESŁAMI  3 
4 BIURKO Z 2 KRZESŁAMI DLA OPIENKUNÓW 1 
5 ZESTAW MEBLI  1 
6 KRZESEŁKO DO KARMIENIA 2 
7 PODUSZKA SENSORYCZNA 3 
8 SZAFKA NA POŚCIEL I LEŻAKI 1 
9 ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE 3 

10 LEŻAKI  14 
11 WÓZEK NA LEŻAKI 1 
12 KOMPLET POŚCIELI Z WYPEŁNIENIEM 17 
13 DYWAN 1 
14 POJEMNIKI NA KOLCKI I ZABAWKI- ZESTAW 1 
15 KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI 1 
16 BIBLIOTECZKA Z KANAPA DO SIEDZENIA 1 
17 TABLICE KORKOWE DO  EKSPOZYCJI PRAC 2 
18 MANIPULACYJNA APLIKACJA ŚCIENNA Z 4 ELEMENTAMI 1 
19 LUSTRO MALUCHA Z APLIKACJAMI 1 
20 DRĄŻEK SENSORYCZNY 1 
21 KOMPLET ZESTAWU ZABAWEK I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 1 
22 RADIOODTWARZACZ Z CD 1 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK PRZY SALACH 
1 KOMPLET PRZYBORÓW SANITARNYCH 1 
2 KOSZ NA PIELUCHY 1 
3 REGAŁ NA NOCNIKI  1 
4 NOCNIKI 14 
5 PRZEWIJAK ŚCIENNY SKŁADANY 

 6 MEBLE ŁAZIENKOWE 
 

 
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK PRZY SALACH 

 1 ZESTAW REGAŁÓW DLA 52 DZIECI 1 
2 METALOWY STOJAK NA KALOSZE 2 
3 TABLICA KORKOWA 2 

WYPOSAŻENIE POM. ADMNISTRACYJNYCH I PIELĘGNIARKI 
1 URZĄDZENIE WIELFUNKCYJNE (DRUKARKA, SKANER, KSERO) 1 
2 LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM 2 
3 BIURKO Z KRZESŁEM BIUROWYM  3 
4 KRZESŁA  6 
5 ZESTAW MEBLI  2 

WYPOSAŻENIE POM. SOCJALNEGO 
1 ZESTAW MEBLI  1 
2 MAŁA LODÓWKA 1 
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9. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE STAWIANE ŻŁOBKOM 

wymaga się, aby:  

 wysokość pomieszczeń w żłobku wynosiła co najmniej 2,5 m w świetle;  

 w lokalu żłobka zostały zapewnione warunki czystości i porządku, odpowiedniego 

utrzymania           oraz przeprowadzać okresowe remonty i konserwacje;  

  podłoga i ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych były wykonane tak, aby 

łatwo było           utrzymać czystość (ściany do wysokości co najmniej 2 m powinny 

być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie 

wilgoci oraz nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, 

np. glazurą);  

 wszystkie budowlane materiały wykończeniowe były certyfikowane i atestowane 

pod kątem higieniczno-sanitarnym;  

3 CZAJNIK ELEKTRYCZNY 1 
4 STOLIK Z 3 KRZESŁAMI 1 

PLAC ZABAW 
1 PIASKOWNICA Z ZADASZENIEM 1 
2 ZESTAW ZABAWEK DO PIASKU 1 
3 STOLIK PIKINIKOWY DLA DZIECI 4 
4 DOMEK  DLA DZIECI 1 
5 ZESTAW HUŚTAWEK, BUJAWEK, ZJEŻDZALNI ITP. 1 
6 SKRZYNIA OGRODOWA 4 
7 ŁAWKA DLA DOROSŁYCH 4 

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 
1 PRALKO- SUSZARKA AUTOMATYCZNA 1 
2 DESKA DO PRASOWANIA 1 
3 ŻELAŻKO 1 
4 ODKURZACZ PIORĄCY 1 
5 ODKURZACZ 1 
6 WÓZEK Z MOPEM 1 
7 TERMOMETR BEZDOTYKOWY 1 
8 WÓZEK 6 SOBOWY (DZIECIĘCY) 2 
9 WÓZEK 1 OSOBOWY (DZIECIĘCY) 4 

Uwagi: 
 Podane wyposażenie, należy traktować, jako orientacyjne- szczegółowe wyposażenie należy 

zawrzeć w projekcie budowalnym i uzyskać akceptacje Zamawiającego na etapie realizacji 
prac projektowych.  

 Wyposażenie zaplecza kuchennego wg projektu technologii kuchni. Zaplecze kuchenne, 
należy wyposażyć w komplet zastawy stołowej dla wszystkich użytkowników.  
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 w salach dla dzieci oraz innych pomieszczeniach dostępnych dla dzieci na 

grzejnikach centralnego ogrzewania zostały wykonane osłony chroniące przed          

bezpośrednim kontaktem z nimi;  

 temperatura w żłobku i d.o. wynosiła co najmniej 20 st. c, a w łazienkach żłobka - 

co najmniej 24 st. c;  

 w lokalu żłobka zapewniono higieniczne warunki przechowywania odzieży 

wierzchniej; w ramach lokalu żłobka wymaga się wydzielenia szatni z szafkami 

dziecięcymi (dla każdego dziecka przypisana jest osobna szafka) oraz 

przewijakiem z półką na środki czystości; dopuszcza się łączenie szatni 

pracowników z szatnią dzieci;  

 w lokalu żłobka wydzielono łazienkę dzieci, dostępną bezpośrednio z sali dzieci, 

wyposażoną w toaletę z miską ustępową dziecięcą, urządzenia sanitarne z ciepłą 

bieżącą wodą (umywalka, brodzik z natryskiem);   

 w lokalu żłobka w kranach zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej 

wody, a  temperatura ciepłej wody w urządzeniach sanitarnych powinna wynosić 

od 35 do 40 st. c;  

 w lokalu przewidziano miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania 

czystości do którego dzieci nie mogą mieć dostępu, np. w formie szafy 

gospodarczej z wbudowaną umywalką, zamykane na klucz, dostępne z korytarza;  

 w lokalu żłobka, w ramach łazienki dzieci, znalazło się wydzielone miejsce 

zmywania nocników, zamykane na klucz; miejsce zmywania nocników należy 

wyposażyć w niewielką umywalkę, zlew gospodarczy (wysokość montażu: ok. 85 

cm), półkę  przechowywania nocników (opisane i i nie stykające się) oraz półkę na 

środki dezynfekujące, dodatkowo zabezpieczone  (np. wysoko zawieszona szafka); 

 pościel i leżaki zostały wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz ich odpowiedniego 

przechowywania, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;   

 w lokalu żłobka, w sali dzieci, wydzielono przestrzeń odpoczynku, gdzie na stałe 

będzie znajdowała się liczba łóżeczek odpowiadająca w przybliżeniu połowie ilości 

dzieci przyjętych do żłobka;  

 łóżeczka i ew. dodatkowe leżaki były ustawione w sposób nie stykający się 



42 
 

 w lokalu żłobka zapewnione zostało  miejsce do przewijania dzieci w szatni i w sali 

dzieci; 

 w lokalu żłobka (w ramach rozdzielni) zapewniono warunki do przechowywania i           

przygotowania pokarmu dla dziecka karmiącej matki oraz mieszanek mlecznych; 

 meble były dostosowane do wymagań ergonomii i miały odpowiednie atesty lub 

certyfikaty (to ostatnie dotyczy też innego wyposażenia);   

 zabawki spełniały wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz miały oznakowanie 

CE; 

 w pomieszczeniach było oświetlenie zgodne z Polską Normą;   

 w ramach ciągu gastronomicznego przewidziano ciąg technologiczny odpowiedni 

dla żywności w formie cateringu: pomieszczenie przyjmowania posiłków (z blatem 

dostawy cateringu i odbioru cateringu), pomieszczenie rozdzielania cateringu (z 

blatem do rozdzielania posiłków, dostępem do szafy przelotowej, umywalką, 

zlewem jednokomorowym, kuchenką elektryczna dwupalnikową, nablatową, 

chłodziarką, sterylizatorem i podgrzewaczem butelek), zmywalnię (ze zmywarko - 

wyparzarkę i zlewem);  

 w ramach lokalu żłobka należy zapewnić pomieszczenie socjalne oraz węzeł 

sanitarny dla pracowników (z wydzieloną umywalnią separującą toaletę 

pracowników od komunikacji ogólnej); pomieszczenie socjalne może pełnić 

jednocześnie funkcję szatniową i śniadaniową; dopuszcza się łączenie szatni dzieci 

z szatnią pracowników, ale każdorazowo odzież wierzchnia pracowników powinna 

być przechowywana w specjalnych szafkach BHP, zamykanych;   

  materiały wykończeniowe posadzek były atestowane, nieśliskie; posadzki w 

salach pobytu dzieci były ciepłe (np. wykładzina dywanowa); ○ zabawki i materiały 

edukacyjne w żłobku były poddawane regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji, np. 

przez zewnętrzną firmę;  

  dzieciom zapewniona została możliwość higienicznego spożywania posiłków, np. 

w ramach sali dzieci;  

 w miarę możliwości w obiekcie powinno się znaleźć bezpośrednie wyjście na 

otwarty teren, a niemowlętom powinno się dać możliwość wózkowania na tarasie 

lub werandzie;  
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 w budynku żłobka ma znajdować się min.1 apteczka z podstawowymi środkami            

opatrunkowymi;  

 wylewka w zlewie gospodarczym pomieszczenia zmywania nocników była 

ruchoma;  

  ścianki działowe pomiędzy kabinami toaletowymi w łazience dzieci miały min. 1,5 

m; 

 zaleca się stosowanie następującej specyfiki wykończenia ścian wewnętrznych: 

przyjmowanie cateringu - lamperia olejna do wys. 2m; rozdzielnia cateringu, 

zmywalnia, toaleta prac., umywalnia prac. łazienka dzieci - glazura do wys. 2m; 

szatnia i pomieszczenie socjalne - farba akrylowa zmywalna do wys. 2m 

 zaleca się stosowanie następującej specyfiki wykończenia posadzek: szatnia, 

korytarz, pomieszczenie socjalne - wykładzina PCV; przyjmowanie cateringu, 

rozdzielnia cateringu, zmywalnia, toaleta prac., umywalnia prac. łazienka dzieci, 

szatnia - płytki; sale dzieci wykładzina dywanowa. 

 

10. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ WYMAGANE DLA BUDYNKU 

Budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej ZLII.  

Klasa odporności pożarowej „C”. 

Główną konstrukcje nośną ma być o odporności pożarowej R 60.  

Stropy wydzielające kondygnacje REI60.  

Ściany zewnętrzne EI30.  

Konstrukcję dachu ma być o odporności pożarowej EI30. 

Ściany wydzielające układ klatki schodowej EI60.  

Elementy wykończenia wnętrz niepalne. W budynku nie przewiduje się składowania 

materiałów łatwo zapalnych (płynów, gazów) w ilościach kwalifikujących zaliczenie 

któregoś z pomieszczeń do zagrożonego wybuchem. 

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego z budynku nie może być mniejsza niż 1,2 m w świetle 

po ich otwarciu – w przypadku zastosowania drzwi asymetrycznych jedno ze skrzydeł 

powinno posiadać szerokość zapewniającą minimalne światło przejścia 0,9m. Drzwi 

ewakuacyjne w budynku powinny być rozwierane. Drzwi powinny otwierać się zgodnie z 

kierunkiem ewakuacji. Szerokość wyjść z pomieszczeń na korytarz 0,90 m w świetle 

przejścia. Drzwi o odporności pożarowej i do przedsionków pomieszczeń sanitarnych 

samozamykające. 
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Osprzęt elektryczny powinien posiadać atest p-poż. Budynek należy wyposażyć w 

oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w układzie komunikacji ogólnej oraz przed głównym 

wejściem do budynku. 

Budynek wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy 

głównym wejściu do budynku i instalację odgromową.  

Przejścia instalacji przez ściany, muszą być uszczelnione do odporności ogniowej tej 

przegrody (EI60). Przejścia instalacji przez strefy ppoż. należy zabezpieczyć klapami ppoż. 

Wyżej wymienione przejścia należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez odrębne strefy pożarowe i nieobsługujące 

pomieszczeń w w/w strefach pożarowych należy obudować obudową p.poż. zachowując 

klasę wydzielenia pożarowego. 

Budynek wyposażyć w klapę oddymiającą przestrzeń klatki schodowej o powierzchni 

minimalnej wynoszącej 5% powierzchni przestrzeni wydzielonego pożarowo układu 

komunikacji. Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosić powinna min. 1,3m2 w rzucie 

poziomym. Obudowę klapy dymowej do poziomu dachu należy wykonać o odporności 

EI60. 

Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić dwoma 

hydrantami o wydajności 10l/s każdy. 

Budynek wyposażyć w hydranty wewnętrzne. Gaśnice proszkowe ABC 6kg i CO2 wg 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przy hydrantach należy ustawić gaśnice 

proszkowe 6kg. 

Należy zapewnić dojazd pożarowy. 

Instalację odgromową na dachu wykonać drutem na wspornikach prowadzonym po 

kalenicy. Jako przewody odprowadzające wykonać odprowadzenie drutem po ścianach 

zewnętrznych budynku. Jako uziom naturalny proponuje się wykorzystać zbrojenie 

fundamentów. Przewody odprowadzające połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi 

niskimi, a uziom naturalny z przewodami odprowadzającymi przez złącze kontrolne 

montowane w puszce probierczej umieszczonej ~1,0m od poziomu gruntu lub w puszce 

chodnikowej w opasce budynku. 

 

Wymagania dotyczące wykonania i oznaczenia elementów zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 
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 Wszelkie realizowane zabezpieczenia pożarowe przejść instalacyjnych i obudów 

pożarowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać zgodnie z opracowaną przez 

wykonawcę dokumentacją techniczną uwzględniającą obowiązujące w tym zakresie 

przepisy. Zastosowane elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych winny posiadać 

aktualne aprobaty techniczne oraz wytyczne techniczne stosowania podane w instrukcji 

stosowania. Uszczelnione przejścia instalacyjne oraz zabezpieczenia pożarowe musza być 

trwale oznaczone tabliczką informacyjną zawierającą odpowiednie dane zamocowaną 

obok zabezpieczonego elementu.  

 

Oznaczenia ewakuacyjne. 

 Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementy 

sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizację przeciwpożarowych wyłączników 

prądu itp. należy przed oddaniem obiektów do użytku oznakować znakami ewakuacji i 

ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Z uwagi na fakt, iż obiekt jest istniejący przewiduje się utrudnienia techniczne w 

spełnieniu wszystkich warunków stawianych dla budynku ZLII. Zaleca się wykonanie 

ekspertyzy pożarowej, która będzie określała wszystkie możliwe działania zamienne 

możliwe do zrealizowania! 

 

11. ZAGADNIENIA ODNOŚNIE HAŁASU 

 

 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Art.  53.   

1.  Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w 

odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu 

kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

2.  Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 

obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

3.  Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki 

społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu 

zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach. 
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4.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu 

kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy. 

 

 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Art.  114.   

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków 

związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa 

drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650), ochrona przed 

hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki 

akustyczne w budynkach. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefy ochrony konserwatorskiej” 

Uchwała Nr 201/LVIII/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. Dz. Urz. Nr 26, poz. 300 z dnia 

28.10.1998 r. 

§  21.  Plan ustala następujące minimalne odległości od tras kolei do budynków mieszkalnych 

usług oświaty nie wyposażonych w specjalne zabezpieczenia akustyczne: 

1) od skrajnego toru szlakowego – 120 m, 

2) od granicy terenów kolejowych – 50 m. 

§  22.  Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów w mniejszych odległościach niż określone w §  

21 pod warunkiem zachowania dopuszczalnych norm hałasu w pomieszczeniach w zależności 

od ich charakteru i sposobu użytkowania 

 

PODCZAS REALIZACJI FAZY I- PRAC PROJEKTOWYCH NIEZBĘDNE BĘDZIE SPORZĄDZENIE ANALIZY AKUSTYCZNEJ 

W ZAKRESIE WPŁYWU RUCHU POCIĄGÓW NA PROJEKTOWANY ŻŁOBEK. UZYSKANIE EWENTUALNYCH 

ODSTĘPSTW ORAZ ZAPEWNIENIE EWENTUALNYCH NIEZBĘDNYCH ZABEZPIECZEŃ DLA OCHRONY PRZED 

ODDZIAŁYWANIEM EKSPLOATACYJNEJ LINII KOLEJOWEJ SPOCZYWA NA WYKONAWCY ZADANIA.  

 

12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

 

12.1. ZAKRES PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

71220000-6   USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

 71320000-7   USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA  

74842000-3   USŁUGI PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 
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12.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 t.j. z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projekt aranżacji wnętrz przy uwzględnieniu w szczególności Ustawy z dnia 

4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U.2016, poz. 157-t.j.oraz 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2019r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, Dz. U.2019, poz. 72. 

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności:  

• Projekt budowlany (opracowanie wielobranżowe)  

• Projekty wykonawcze m in. Projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, projekt 

zieleni urządzonej, detali architektonicznych, instalacji i wyposażenia technologicznego, 

projekty zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót,  

• Projekt aranżacji wnętrz,  

• Wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, 

• Projekty niezbędnych przyłączy do obiektu sporządzone w sposób zgodny z 

wymaganiami określonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• Przedmiar robót budowlanych,  

• Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności 

Plan Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje 

 

12.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

• Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno- budowlanymi, w szczególności zgodnie  z Rozporządzenie 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. 
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762 z późn. zm) oraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną  i 

wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie 

dokumentacji pod względem poprawności opracowania oraz zgodności z obowiązującymi 

przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń dla danej specjalności,  

• W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i życzenia Zamawiającego jeśli nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną,   

• Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w sześciu egzemplarzach wykonanych 

trwałą techniką tradycyjną w wersji papierowej z czego 2 egzemplarze otrzyma 

Zamawiający. Ponadto Zamawiający otrzyma jeden egzemplarz jako kopię bezpieczeństwa 

w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD, DVD lub Pendrive). Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dodatkowo projekt w wersji edytowalnej np DWG, PDF. Do 

dokumentacji powinien być załączony wykaz opracowań projektowych składających się na 

nią oraz pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz o wykonaniu projektu z 

należytą starannością.  

• Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac odbywać się będzie na podstawie 

protokołu przekazania . Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac jest równoznaczne z 

dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i 

wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 14 dni od dnia otrzymania danego etapu prac 

projektowych.  

• W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego w szczególności do: 

a) Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem 

b) Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru 

autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy 

znajdującą się u Kierownika Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego 

lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
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13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

13.1. ZAKRES ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Roboty budowlane: 

45000000-7 Roboty budowlane   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne   

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   

45111100-3 Roboty w zakresie burzenia   

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego   

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 

 Dostawa wyposażenia 

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne   

29835000-1  Wyposażenie parków i placów zabaw   

39100000-3 Meble   

30214000-2 Stacje robocze   

30232110-8 Drukarki laserowe   

30231300-0 Monitory ekranowe   

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 

podobny   

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 

 

13.2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W OPISIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 Roboty, prace– należy przez to rozumieć ogół działań niezbędnych do podjęcia w 

celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.   

 Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 
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 Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.   

 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez Urządzenia zaplecza 

budowy.   

 Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.   

 Normy: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy 

państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,   

 Normy obowiązujące- należy przez to rozumieć normy których stosowanie wynika 

z obowiązujących przepisów prawa,  

 Normy stosowalne- to normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania 

przy realizacji zamówienia.  

  Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również. różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

Zamawiającego.   

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.   

 Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.   
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 Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.   

 Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych.   

 Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne,  

 Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych określających wymagane 

cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów 

budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, 

warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych,  a także technik i 

metod realizacji budowy oraz wszystkie pozostałe warunki o charakterze 

technicznym niezbędne dla realizacji inwestycji.  

 Zawierają one co najmniej:  

 Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych oraz prac 

towarzyszących i robót tymczasowych,  

 Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i 

urządzeń odniesienia do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane 

z ich przechowywaniem , transportem i kontrolą jakości ,  

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia elementów, zastosowanych technologicznych, a także wymagania 

specjalne,  

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów 

odniesienia,  

 Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne,  



52 
 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością,  

 Wymagania dotyczące środków transportu,  

 Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowalnych 

 Plan Jakości- dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania 

związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia  

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia- dokument opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126. 

 

13.3. PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W OPISIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 Wykonawca wykona obiekt będący przedmiotem zamówienia z materiałów 

własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami prawa, warunkami wynikającymi z Decyzji o 

pozwoleniu na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją architektoniczną 

zatwierdzoną przez Zamawiającego  

 Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, 

prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu,  

 Wykonawca uzyska ewentualne zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla 

potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w 

trakcie prac w należytym stanie technicznym, w przypadku wykorzystanie do 

realizacji inwestycji dróg istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji 

ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac,  

 Etapy robót. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy ustalić etapy 

robót w celu odbiorów konkretnych prac. Etapy wyznaczyć w porozumieniu z 

kierownikiem robót, inspektorem nadzoru, wykonawcą oraz inwestorem. 
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13.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny 

koszt.  

 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a także zapewni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach,  

 Wykonawca wykona wszelkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno- technicznego terenu budowy. ! Wykonawca jest zobowiązany 

do doprowadzenia, przyłączenia mediów do zaplecza i placu budowy.  

 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych poprzez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i 

materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.  

 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do 

użytkowania.  

  Wykonawca we własnym zakresie oraz na swój koszt wykona tablice informacyjne 

budowy zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbędne 

tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 

realizacji robót.  

 Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie 

powinno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie 
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umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic 

informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

13.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

URZĄDZEŃ. 

 Wszelkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, jak i wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

 Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Zamawiający może dopuścić do 

użycia przez Wykonawcę materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów każda partia dostarczana 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta w razie potrzeby 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Materiały posiadające atest oraz 

urządzenia posiadające ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeśli Zamawiający stwierdzi niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami 

technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  

 Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki 

oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich 

zastosowania.  

 Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

wymagane materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości 

wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także sprawdzenia ilości 

zużytych materiałów.  

  Materiały z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  terenu w miejsca w 

wskazanych w dokumentacji projektowej bądź przy rekultywacji terenu po 
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ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza wynikającymi z dokumentacji projektowej.  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy.  

 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby materiały 

składowane czasowo do momentu i wykorzystania do robót, były odpowiednio 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie ogrodzonego terenu 

budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji 

robót.  

 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów do wykonywanych robót, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie może być później 

zmieniony bez zgody Zamawiającego 

 

13.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWALNYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

13.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 

materiałów.  

 Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków, 

powiadamiając jednocześnie o każdym takim przewozie Zamawiającego.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na teren ukończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

13.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i innymi 

obowiązującymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

 Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producentów materiałów 

oraz przepisy obowiązujące , w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, 

aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót bądź wyznaczeniu 

wysokości zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

przez Zamawiającego wytyczenia lub wyznaczenia wysokości nie zwania 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie 

funkcjonalno- użytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 

kwestie. 

 

13.9. DOKUMENTACJA BUDOWY 

 Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy dokonywane 

w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie datą jego dokonania i 

podpisem osoby, która zapisu dokonała, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy dokonywane będą w sposób czytelny trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

Do Dziennika Budowy należy dokonywać wpisów w szczególności dotyczących:  

o Daty przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

o Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 

o Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i 

przyczyny przerw w robotach, 

o Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

o Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyny,  

o Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót,  

o Wyjaśnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy,  

o Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami pogodowymi, 

o Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

o Dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) wykonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót,  

o Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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o Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,  

o  Wyniki robót z podaniem kto je przeprowadził i inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  

o  Decyzje Zamawiającego,  

o  Uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego. Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, 

jako załącznika do Dziennika Budowy pod warunkiem każdorazowego 

odnotowania wpisów w tym drugim, 

 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót 

i wpisuje  do księgi obmiarów.  

 Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:  

o  Pozwolenie na budowę  

o Protokoły przekazania terenu budowy,  

o Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

o Protokoły odbioru robót,  

o Protokoły narad i ustaleń,  

o Korespondencja budowy  

 Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty przechowywane będą na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzeń. 

 

13.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach 
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podanych m. in. w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej objętości wyliczane będą w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym  m3 – 

nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu Ilości, które 

mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane 

przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Odbiór robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Natomiast obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Obmiary robót mają charakter tylko i wyłączenie kontrolny i nie wpływają na 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

13.11. ODBIORY 

 Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 

3 dni przed zdarzeniem(zaniknięcie lub zakrycie)o terminach zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót 
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lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania tych robót, a 

następnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w ciągu 7 dni , a w przypadku 

robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do 

Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

w terminie 2 dni  od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości 

do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

 Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający 

dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.  

 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac robót, czynności, a także czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad tj. braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych 

wad.  

  Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w obowiązujących przepisach badań , prób 

technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika 

Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem 

dokumentacji powykonawczej.  

 W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

powykonawczej.  
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 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę 

na piśmie.  

 Za czynności odbioru końcowego sporządzane są protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego 

toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez 

stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.  

 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez 

podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez 

Zamawiającego od Wykonawcy.  

  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru 

zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie 

zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 

przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby czy też niezbędne rozruchy 

technologiczne lub gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i 

niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot 

odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych.  

 Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem 

terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy 

odbiorach tych stosowane będą zasady jak dla odbioru końcowego. 

 Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje 

się przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

b) specyfikacje techniczne  
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c) uwagi zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń,  

d) dzienniki budowy i księgi obmiaru  

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

g) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia 

technologicznego obiektu, 

h) opinię technologiczną sporządzoną w oparciu o wyniki wszystkich badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

i) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających 

odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i 

zakończenia robót,  

j) protokoły nadzorów autorskich. 

 

13.12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe 

zamawiający traktuje drogi tymczasowe (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania), 

szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienia robocze, roboty związane z 

urządzeniem placu budowy, itp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego 

wytyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.  

 Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg 

obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki 

obmiaru- jak podano w przedmiarze robót. Roboty tymczasowe i towarzyszące, 

niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
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 Wartość robót tymczasowych i towarzyszących zawiera się w cenie ryczałtowej 

realizacji inwestycji. 

 

13.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) Utrzymywać teren budowy i wszelkie wykopy bez wody stojącej  

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, zwłaszcza hałasu i generowanych w trakcie 

prowadzonych prac zanieczyszczeń w tym pylenia 

c) W przypadku drzew, które mogą być przeniesione w inne miejsce należy 

zgodnie z projektem terenów zielonych przesadzić na wskazane miejsce 

d) Warstwę wierzchnią – humus w miejscach prowadzenia robót ziemnych 

należy zagospodarować przy porządkowaniu terenów zielonych. 

 

13.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

13.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe 

wykonywanie inwestycji lub jej części. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable przebiegające przez teren inwestycji oraz 

uzyska własnym staraniem od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

ewentualnego przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

13.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować się do wytycznych Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

13.17. SERWIS 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń monitoringu i instalacji oświetlenia, aż do 

końca Okresu gwarancji na roboty budowlane, czyli 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania 6 bezpłatnych przeglądów monitoringu, każdego co 6 miesięcy. 

Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się 

po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w okresie 36 - miesięcy 

pokrywa Wykonawca. 
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13.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

 Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia wszelkich robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając odpowiednie 

dokumenty. 

 

13.19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 Oferta Wykonawcy  

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym  

 Projekt budowlany  

 Projekt wykonawczy  

 Projekt Aranżacji Wnętrz  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

 Normy obowiązujące   

 Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczeni, itp.  

 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego  

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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KOSTKA BRUKOWA

ZBLIŻONA DO ISTNIEJĄCEJ

TRAWNIKI + NASADZENIA

KRZEWÓW, DRZEW ITP
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4. HUŚTAWKA PODWÓJNA
5. BUJAK Z 4 MIEJSCAMI

6. PIASKOWNICA

OZNACZENIA:

325 m²

585 m²

200 m²

WYMAGANIA MPZP:

40% MIN POW. BIOLOGICZNIE

CZYNNEJ

NA TERENIE NALEŻY DOKONAĆ NASADZEŃ ROŚLIN :

CHODNIK ISTN.

CHODNIK PROJ.

POCHYLNIA PROJ.

OGRODZENIA PROJ. PREFABRYKOWANE.

FURTKA

BRMA PRZESUWANA Z

STEROWANIEM ELEKTR.

BRMA PRZESUWANA Z

STEROWANIEM ELEKTR.
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KOMUNIKACJA
 -1.1 30,20m²

MAGAZYN
 -1.2 12,52m²

KOTŁOWNIA
 -1.3 14,22m²

POM. TECHNOLOGII KUCHNI
 -1.4 10,47m²

POM. TECHNOLOGII KUCHNI
 -1.5 11,20m²

POM. TECHNOLOGII KUCHNI
 -1.7 8,0m²

PO
M.

 T
EC

HN
OL

OG
II K

UC
HN

I
 -1

.6
4,0

6m
²

UWAGA:

POMIESZCZENIA TECHNOLOGII KUCHNI SKŁADAJĄ

SIE Z :

- pom. rozładunku termosów cateringowych

- pom. kuchni cateringowej

- zmywalni

- inne pom. wymagane technologicznie

Szczegołow lokaliacja pomieszczeń do wskazana na

etapie projektu budowalnego.
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 0.1 14,39m²

SZATNIA
 0.2 27,50m²

SALA NR 1
 0.3 53,48m²

WEZEŁ SANITARNY
 0.4 8,12m²

WC PERSONELU
 0.5 1,79m²POM. TECHNOLOGII KUCHNI

 0.6 6,40 m²

SZAFA PORZĄD.
 0.8 1,0m²

KL. SCHODOWA
 0.9 12,75m²

SALA NR 2
 0.10 30,60m²

WEZEŁ SANITARNY
 0.11 12,50m²

WC PERSONELU
 0.12 1,80m²

TOALETA
 0.7 3,70m²

UWAGA:

NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, NALEŻY

ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA 1 TOALETY

DLA PERSONELU ŻŁOBKA W MIEJSCE TYCH PRZY

SALACH DZIECI. POWSTAŁĄ POWIERZCHNIE

WYKORZYSTAĆ DLA ZWIĘKSZENIA ZAPLECZA

SANITARNEGO DLA DZIECI.

MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU POMIESZCZEŃ-

ŚCIANKA SKŁADANA ZE SZKŁA

BEZPIECZNEGO BEZ PROWADNICY

DOLNEJ NP. SYTEM SCAN MIKAEL

PROJEKTOWANA POCHYLNIA
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W-K

SALA NR 3
 1.2 30,18m²

WEZEŁ SANITARNY
 1.3 6,54m²

WC PERSONELU
 1.4 1,60m²

KL. SCHODOWA
 1.1 17,80m² KOMUNIKACJA

 1.5 15,25m²

TOALETA
 1.6 3,20m²

POM. ADMIN.
 1.7 6,50m²

h=2,2m

h=1,2m

h=2,2m

h=1,2m

SALA NR 4
 1.9 47,50m²

WEZEŁ SANITARNY
 1.10 8,00m²

WC PERSONELU
 1.11 1,74m²

POM. TECHNOLOGII
KUCHNI

 1.12 4,60m²
POM. SOCJALNE

 1.8 7,91m²

h=2,2m

UWAGA:

NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, NALEŻY

ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA 1 TOALETY

DLA PERSONELU ŻŁOBKA W MIEJSCE TYCH PRZY

SALACH DZIECI. POWSTAŁĄ POWIERZCHNIE

WYKORZYSTAĆ DLA ZWIĘKSZENIA ZAPLECZA

SANITARNEGO DLA DZIECI.

DRZWI PRZESZKLONE SUWANE Z

PROWADNICĄ GÓRNĄ

DRZWI PRZESZKLONE SKŁADANE Z

PROWADNICĄ GÓRNĄ
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POM. ADMINISTRACYJNE
 2.2 9,70m²

KL. SCHODOWA
 2.1 9,60m²

STRYCH

NIEUŻYTKOWY
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że przedmiot Umowy w postaci: 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO UTWORZENIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W 

MILANÓWKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 18A 

został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami (w tym z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 

użytkowym) i normami oraz zostaje wydany Zamawiającemu: 

 GMINIE MILANÓWEK, UL. KOŚCIUSZKI 45, 05-822 MILANÓWEK 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest własnością Klienta 

Zmawiającego i może nim dysponować stosownie do jego przeznaczenia, w tym do opisu 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

               Oświadczam, iż nie ma wymogu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla prac 

budowalnych objętych programem funkcjonalno- użytkowym. 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Pan JANUSZ  ANTONI SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6006/01

adres zamieszkania ul. PUŁASKIEGO 48 A, 05-270 MARKI

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-472-3TR-3Z3 *

Podpis jest prawidłowy
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