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I.

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis stanu istniejącego
1.1. Lokalizacja budynku
Budynek usytuowany jest w Warszawie., w Dzielnicy Bielany, przy ul. Przybyszewskiego 80/82

1.2. Ogólny opis budynku
Budynek posiada prostą bryłę na rzucie prostokąta, przekryty dachem czterospadowym z
usytuowanym pośrodku murowanym kominem z wyrzutem górnym, biegnącym przez
wszystkie kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Budynek posiada trzy pełne kondygnacje
nadziemne oraz użytkowe poddasze z zastosowanymi oknami w połaciach dachu. Poddasze
wydzielone częściowo ścianami z płyt G-K, częściowo ścianami murowanymi. Budynek
umieszczony jest w Gminnej Ewidencji Zabytków dla m.st. Warszawy. Dach budynku jest
konstrukcją drewnianą, czterospadową, symetryczną, podpartą trzystopniowo:

- w poziomie krawędzi dolnej dachu na drewnianych murłatach ułożonych na stropie;
- w poziomie stropu nad użytkowanym poddaszem na drewnianych płatwiach ułożonych na
ścianach wydzielających część użytkową oraz na słupkach drewnianych z ułożonymi na nich
płatwiami pośrednimi;
- w przestrzeni powyżej użytkowanego poddasza na płatwiach podpartych słupkami z
zastosowaniem dwustronnych mieczy - słupki ustawione na płatwiach pośrednich, strop nad
poddaszem w formie podwieszonej.
Przekrycie wykonane jest z dachówki ceramicznej typu „karpiówka" na warstwie izolacyjnej z
papy tekturowej ułożonej na deskowaniu pełnym „na styk". W centralnym punkcie dachu
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usytuowany jest murowany komin służący historycznie jako wyrzut dymu i spalin z kotłowni
na paliwa stałe zlokalizowanej w kondygnacjach podziemnych budynku.
Powierzchnia dachu w rzucie na poziomie stropu nad III kondygnacją : 408,92m2
Wysokość dachu od gzymsu do kalenicy : 7,50 m.
Z uwagi na zły stan techniczny dachu, została opracowana Ocena Techniczna określająca stan
poszczególnych elementów występujących i związanych z dachem oraz niezbędny zakres prac
w części: Podsumowanie i wnioski końcowe.

2.
Założenia program owe
Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie remontu dachu wraz z
kominem i wymianą stolarki okiennej typu „VELUX". Dokumentację projektową należy
wykonać z uwzględnieniem zapisów zawartych w Ocenie Technicznej dachu z lipca 2020r. oraz
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. W stosunku do
dokumentacji projektowej wprowadza się obowiązek:

a) uwzględnienia w zakresie remontu aktualnego stanu więźby dachowej i
zastosowania środka biobójczego przeciw owadom oraz środka
ogniochronnego;
b) uwzględnienia wzmocnienia murów komina ponad dachem oraz wymiany
czapy kominowej z wykonaniem lekkiego zadaszenia wylotów z kratkami
przewiewowymi
c) uwzględnienia wymiany wszystkich obróbek blacharskich gzymsów, komina,
wyłazu dachowego i stolarki okiennej;
d) uwzględnienia wymiany pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacyjną i
ołaceniem;
e) uwzględnienia wymiany stolarki okiennej i wyłazu dachowego z zachowaniem
obecnych lokalizacji;
f) uwzględnienia obowiązujących przepisów w zakresie izolacji termicznej
przegród budowlanych w tym dachu.
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Przed rozpoczęciem prac w sposób umożliwiający uzyskanie Decyzji o
pozwoleniu na budowę dia przedmiotowego zadania.
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3. Zakres zam ówienia obejmuje
3.1.
Zadanie 1:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku wraz dokonaniem
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę uwzględniającej wszystkie elementy ujęte w pkt. 2;
3.2.
Zadanie 2:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu wraz z kominem, wymianą
stolarki okiennej i obróbek blacharskich na podstawie dokumentacji z Zadania 1, przy
braku sprzeciwu organu administracyjnego.

Uwaga :
Wykonanie robót budowlanych Zadania 2 może nastąpić wyłącznie po 21 dniach od złożenia
zawiadomienia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających Decyzji o
pozwoleniu na budowę lub po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu od organu
administracji budowlanej.
3.3.
Zadanie 1 : DOKUMENTAOA PROJEKTOWA
3.3.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien zawierać:
- Projekt budowlany - 5 egzemplarzy;
- Projekt organizacji placu budowy - 3 egzemplarze;
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 3 egzemplarze;
- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji- 3
egzemplarze.
3.3.2. Wymagana forma i treść dokumentacji
a) Projekt budowlany należy opracować zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2008r. nr 201, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346)
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej,
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wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności
energii (Dz.U.2012.962)
• rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w
tonach),
• informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o
konieczności opracowania planu „bioz" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).
• Innymi obowiązującymi przepisami.
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na
podstawie dokumentacji projektowej i powinna zawierać w szczególności zbiory wymagań,
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje należy opracować 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. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)
• Innymi obowiązującymi przepisami.
3.3.3 Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:
a) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie
robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej
wizji lokalnej.
b) Na etapie uściślania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z
Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i
materiałowych.
c) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń, m.in.
Stołecznego Konserwatora Zabytków o ile zajdzie taka potrzeba.
d) Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
e) Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej.
f) Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (do obowiązków Wykonawcy
będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu
Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego).
g) Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać
odczytanie plików w programach:
•Adobe Reader - całość dokumentacji (*.pdf)
•MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,
• ,docx)
h) Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego w oparciu o pisemne
uzgodnienia z Zamawiającym.
i) Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i
uzgadniających.
j) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej
eksploatacji.
k) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą
wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta
i sprawdzającego.
I) Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego.
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3.3.

Zadanie 2: REALIZACJA ROBÓT

3.4.1 Realizacja zadania obejmuje:

a) roboty rozbiórkowe
b) roboty murarskie (kominy, czapa kominowa)
c) roboty malarskie z zastosowaniem środków biobójczych i przeciwogniowych,
impregnacja więźby dachowej
e) wzmocnienie i naprawa więźby dachowej, wymiana skorodowanych elementów
f) izolacja powierzchni dachu
g) roboty blacharskie
h) pokrycie dachu dachówką karpiówką
i) wymiana stolarki okiennej dachowej
j) wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad połać dachową (o ile zajdzie
taka potrzeba)
k) montaż akcesoriów dachowych
I) wymiana obróbek blacharskich komina, wyłazu, stolarki okiennej i gzymsów.
Uwaga:
Zaplecze budowy i obsługa komunikacyjna budowy - w gestii Wykonawcy - do
uzgodnienia z Zamawiającym.
3.4.2 Warunki realizacji robót:

1. Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji
projektowej i uzyskaniu milczącej zgody organu administracji architektonicznej lub
otrzymania zawiadomienia o braku sprzeciwu do zgłoszenia
2. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Wykonawca ma
obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Placówki.
Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie
wolnym od pracy.
3. Roboty będą prowadzone na podstawie dokonanego zgłoszenia w terminie nie wcześniej
niż 21 od z łożenia dokumentów do Wydziału Architektury, chyba, że Wykonawca otrzyma
zawiadomienie o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia, zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową, wynikającą z zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzgodnień
z Zamawiającym.
4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność
wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlanomontażowych oraz wiedzą techniczną.
5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny,
nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prac. Szczególnie jest
odpowiedzialny za:
a. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) - jeden egzemplarz planu „bioz" należy
przekazać Zamawiającemu - jeśli wymóg ten zostanie określony w Projekcie
budowlanym,
b. przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich
zagospodarowania do Zamawiającego),
c. prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).
6. Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny
ryczałtowej wchodzić będzie również :
a. organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu
ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,
b. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
c. ochrona drzewostanu
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d. w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami prowadzenie prac
zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
e. przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych
uzgodnieniach
f. przed rozpoczęciem robót :
• zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich,
• nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
• pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb
prawidłowej realizacji robót - w szczególności dla potrzeb zamówienia
elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących
gabarytów,
g. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie
miejsc wykonywania prac, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie
terenu po zakończeniu robót.
h. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,
k. skompletowanie i przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu za
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegające
przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby,
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym
obiektem (art.60. Prawa Budowlanego).
7. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych
odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628
z późniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowiązek uwzględniać koszt składowania,
wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.
6. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się
jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność
wykonania z dokumentacją przetargowa,, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlanomontażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i
urządzenia nowe, odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-EN), z europejską
aprobatą techniczną (ETA) lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi.
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,
-oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy,
-wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają
spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach
technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
10. Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu propozycje materiałowe celem akceptacji.
12. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego.
13. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób
wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedm iotu zamówienia
a. Dia potrzeb przeprowadzenia procedury uzgoanieniowej oraz uzyskania zezwoień i
zatwierdzeń Zamawiający przygotuje stosowne pełnomocnictwo dla osób wskazanych
przez Wykonawcę
b. Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji robót projektu
organizacji placu i zapiecza budowy, z obsługą komunikacyjną budowy oraz uzgodnienia z
właściwymi służbami.
5. Szczegółow e właściwości funkcjonalno - użytkowe
a) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dachu w rzucie na poziomie stropu nad III kondygnacją : 408,92m2
Wysokość dachu od gzymsu do kalenicy : 7,50 m.
b) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów
powierzchni: powierzchnie wg rzeczywistych wymiarów remontowanych elementów.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane będą w dokumentacji
projektowej remontu dachu oraz w p. 2. „Założenia programowe".
6. W ym agania Zam aw iającego w stosunku do przedm iotu zam ówienia
6.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów
a. Odbiór dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po
przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie
z wymogami danych do SIW Z, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po
doręczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót.

b. Odbiór robót budowlanych:
• częściowy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, za zakończone elementy robót
na podstawie protokołów odbioru robót,
• końcowy:
- Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru
wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,
- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy przedmiotu
zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, - z czynności odbioru
będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,
• badania odbiorowe:
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym
6.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy
W zakresie przygotowania terenu należy:
a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca
winien uzyskać we własnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie się do warunków i
zaleceń wydziału uzgadniającego Urzędu Miasta.
b) zagospodarowanie placu budowy

Strona 9 z 10

6.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury i konstrukcji
Zamawiający wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego wszystkie elementy objęte
postępowaniem, bez możliwości zmiany parametrów fizycznych dachu.
6.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji
Zamawiający wymaga pozostawienia istniejącej infrastruktury (instalacja elektryczna,
sanitarna i przewody wentylacyjne) bez uszkodzeń i zmiany położenia.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1.

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego
nieruchomością na cele budowlane:

prawo do dysponowania

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
Budowlane.
Opracował :

ZAKŁAD REMONTOWO BUC

Piotr Owczarczyk

Grzegorz Frąckiewicz
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