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I. Dane ogólne:  

1. Dane ewidencyjne  
1.1  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego  
Projekt, wykonanie i montaż zespołu modułowych pawilonów o charakterze 
wystawienniczym w ogrodzie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ASP 
przy ulicy Smoleńsk 9, 31-108 Kraków i stanowiący własność ASP.  

1.2  Adres inwestycji  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
Wydział Form Przemysłowych, Smoleńsk 9, 31-108 Kraków 
Działka nr 6/5, obręb 145, jedn. ewidencyjna Śródmieście 
 

1.3  Nazwa i adres Inwestora  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
Plac Jana Matejki 13,  31-157 Kraków.  

 

2. Podstawa opracowania  
 Wizja lokalna;  
 Uzgodnienia z użytkownikiem;  
 Koncepcja Inwestora 
 Wytyczne konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
 Inwentaryzacja zieleni i analiza widokowa  
 Obowiązujące normy i przepisy;  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 

2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-użytkowy.  

 

3. Cel  
3.1  Wstęp  

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest akademicką uczelnią publiczną, działającą na 
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - „Prawo o szkolnictwie wyższym” (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1842 z późn. zm.). Akademia posiada osobowość prawną. Siedziba Akademii 
mieści w Krakowie przy pl. Matejki 13. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest ASP w 
Krakowie.   
Do podstawowych zadań Akademii należy:   

1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji niezbędnych w ich działalności twórczej i pracy zawodowej   

2) kształtowanie postaw studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 
współtworzenie jego kultury i zachowanie dziedzictwa, za umacnianie zasad demokracji i 
poszanowanie praw człowieka.  

ASP w Krakowie posiada na terenie Miasta Krakowa szereg obiektów, w których prowadzi 
działalności artystyczną i wystawienniczą, badania naukowe, prace rozwojowe.   
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 3.2  Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy, który będzie 
stanowił załącznik do przetargu na wykonanie zespołu obiektów o charakterze 
wystawienniczym złożonych z 2 modułowych (których budowa umożliwia złożenie i 
rozłożenie) pawilonów po 35m2 wymiarów zewnętrznych każdy i połączonych powierzchnią 
tarasową. Pawilony jak i pozostałe wielkogabarytowe elementy zespołu muszą być skręcane i 
łączone na miejscu ze względu na wąski przejazd, niewielkie światła bram oraz gęstą 
zabudowę i zabytkowy charakter kompleksu budynków ASP stanowiących bezpośrednie 
sąsiedztwo ogrodu w którym ma mieć miejsce realizacja. 
Z założenia (zgodnie z przepisami) pawilony nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 
Wymagana temperatura całorocznie oscylująca w przedziale min 8-16 stopni i powierzchnia 
przeszkleń stanowiąca min 60% ścian jest wymagana ze względu na wystawienniczą funkcję i 
bezpieczeństwo eksponatów. Pawilony wystawiennicze mają charakter obiektów nie 
wymagających stałego utrzymania i będą pełnić swoją funkcję okresowo, w ramach 
prowadzonych projektów.  

 
Zakres prac: wykonanie kompleksowego projektu, wykonania koniecznych prac 
przygotowawczych – podstaw betonowych (stopy fundamentowe), przyłączy instalacyjnych 
(energii elektrycznej), wykonawstwa modułów, transportu, montażu wszystkich elementów 
zabudowy funkcjonalnego otoczenia tj. tarasu, zadaszenia, donic etc. montaż i wykończenie 
wszystkich elementów zespołu, stanowiących łącznie zaplecze działań prowadzonych przez 
Wydział Form Przemysłowych Krakowskiej ASP przy ulicy Smoleńsk 9 31-108 w Krakowie.  
Niniejszy program stanowi ogólny opis przedsięwzięcia, jego wymagania oraz oczekiwania 
Zamawiającego w stosunku do zamierzonej inwestycji.  
W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien zweryfikować zaproponowany przez 
Zamawiającego układ funkcjonalny, rozmieszczenie gniazd przyłączy instalacji elektrycznej 
(230V) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 
z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi zgodnymi z typem oraz przeznaczeniem 
obiektów. Wyniki pracy oraz działania Wykonawcy muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.  
   

Program funkcjonalno – użytkowy zostanie wykorzystany dla zlecenia inwestycji w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, obejmującej:  

a) wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnych uzgodnień m. in. złożenie wniosku do 
wojewódzkiego konserwatora zabytków (teren inwestycji leży na obszarze „Układu 
urbanistycznego d. III dzielnicy katastralnej m. Krakowa Nowy Świat”, który jest 
wpisany wpisanym do rejestru zabytków A-1438/M), w ramach koniecznych dla prac 
budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich 
organów i instytucji.  Teren ogrodu w którym ma mieć miejsce inwestycja zlokalizowany 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych, 
Muzeum Archeologicznego i Pawilonu Józefa Czapskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, uzyskania niezbędnych dokumentów (zgłoszenia do Wydziału 
Architektury)   
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b) wykonanie pawilonów, dostawę i ich montaż oraz wykonanie wszystkich robót w oparciu 
o wykonany i uzgodniony projekt.  
 

Podstawą do sporządzenia dokumentacji muszą być:   

1. Koncepcja Inwestora 
2. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 03.08.2018 r. 
3. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z analizą widokową wykonana przez GRENNTEC-STUDIO 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),   

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462 ze zm.),   

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75 
poz. 690 ze.zm.),   

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

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z poźn. zm. (tekst 
jednolity Dz.U. 2017, poz. 2187) 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 
124 poz. 1030),   

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze.zm.) - dalej 
Prawo budowlane oraz inne przepisy obowiązujące przy sporządzaniu danego dokumentu.   

11. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 881 z 
późn. zm.)  

12. Polską Normą (PN-EN 12464-1 - światło i oświetlenie miejsc pracy)  
13. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130, poz. 1389)  
 

3.3  Oczekiwany efekt inwestycji.  

Powstanie zespołu pawilonów – zespołu modułowych obiektów i ich otoczenia stanowiących 
zaplecze dla prowadzenia działań dydaktycznych, warsztatów, wystaw, wydarzeń 
kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Wydział Form Przemysłowych Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie jak również rewitalizacja ogrodu stanowiącego obecnie 
niewykorzystany i zaniedbany na przestrzeni wielu lat potencjał. Powiększenie przestrzeni 
użytkowej Wydziału Form Przemysłowych daje możliwość organizacji, wydarzeń 
okolicznościowych, wernisaży i wystaw. Bardzo ograniczona ilość pomieszczeń Wydziału 
Form Przemysłowych stanowi obecnie problemem przy organizacji powyższych. Realizacja 
zespołu pawilonów użytkowo wystawienniczych podniesie funkcjonalność Wydziału a 
wyjście poza mury budynku stanowić będzie wyraźny element promocji Wydziału Form 
Przemysłowych korzystając z bezpośredniego sąsiedztwa innych aktywnych instytucji 
kulturalnych jak Muzeum Archeologiczne i Pawilon Józefa Czapskiego.  
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Pawilony mają pełnić funkcję wystawienniczą dlatego powierzchnia przeszkleń ścian powinna 
stanowić min. 60%. Ze względów bezpieczeństwa wystawianych przedmiotów (eksponatów) 
i całoroczne wykorzystanie pawilonów konieczna jest izolacja termiczna i odpowiedni dobór 
pozostałych materiałów np. stolarki okiennej z jakich zostanie zbudowany zespół pawilonów 
by zapewnić możliwość podniesienia temperatury na poziomie min 16st. C. Pawilony muszą 
zostać wyposażone w instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe – płaskie panele LED Slim 
120/30 cm o neutralnej barwie światła, (temperaturę barwową światła 4000K / 3200lm), 
minimum 4 podwójne gniazda elektryczne na każdy z pawilonów. 

4. Kody robót budowlanych wg wspólnego słownika zamówień (CPV)  

4.1  Zakres prac projektowych:   
 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;   
 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;   
 79930000-2 Specjalne usługi projektowe;   

4.2  Zakres prac budowlanych:   

 45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;   
 45317000-2 Inne instalacje elektryczne;   
 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;   

4.3  Zakres prac wykończeniowych:   

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;    
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej 
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;   

 

II. Część opisowa:  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  
„Zaprojektowanie i wykonanie zespołu modułowych pawilonów wystawienniczych w 
ogrodzie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 9, 31-
108 Kraków”  

Zamówienie obejmuje:  

1. Wykonanie koncepcji modułowej zabudowy w formie całorocznych pawilonów o 
charakterze wystawienniczym wraz z bezpośrednim otoczeniem tj. zabudową tarasową 
łączącą  moduły pawilonów, (w uzgodnieniu z Zamawiającym).  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnych uzgodnień (teren inwestycji leży na 
obszarze „Układu urbanistycznego d. III dzielnicy katastralnej m. Krakowa Nowy Świat”, 
który jest wpisany wpisanym do rejestru zabytków A-1438/M) w ramach koniecznych 
dla prowadzonych prac w tym do uzyskania wymaganych prawomocnych pozwoleń.  
Dokumentacja projektowa winna być opracowana w oparciu o zaakceptowaną przez 
Zamawiającego koncepcję a niniejszy program funkcjonalno -użytkowy, o obowiązujące 
Polskie Normy i przepisy prawa.  

Aranżację, zakres prac należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.  
opracowanie planu BIOZ  
a) wykonanie projektu wykonawczego dla każdej z branż,  
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b) wykonanie dokumentacji powykonawczej (powinna zawierać projekty wykonawcze, 
wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności użytych 
materiałów),  

Projekty wykonawcze należy przygotować w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w 
wersji elektronicznej.  

Pozostała dokumentacja powinna być przygotowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 
egz. w wersji elektronicznej i przedłożona Zamawiającemu.  
Wykonawca przy sporządzaniu  dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem, zobowiązany 
jest do przestrzegania zasad opisu przedmiotu zamówienia wynikających z ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne jest w szczególności 
stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.  
   

3. Wykonanie robót w oparciu o wykonany i uzgodniony projekt oraz poprawne zgłoszenie 
robót budowlanych. W zakres prac wchodzi m. innymi:  

a) Plantowanie i wyrównanie terenu, usunięcie i wywiezienie nadmiaru ziemi 
b) Przygotowanie i odpowiednie rozmieszczenie wypoziomowanych stop fundamentowych 

do montażu zespołu pawilonów i konstrukcji zabudowy tarasowej.  
c) Wykonanie prefabrykowanych, umożliwiających przeniesienie, montaż i demontaż 

elementów pawilonów tj, stalowych ram nośnych i elementów łączących. Całość 
zabezpieczona antykorozyjnie.  

d) Transport i montaż w przewidzianych i odpowiednio przygotowanych miejscach.  
e) Montaż ścian z izolacją termiczną umożliwiającą całoroczne użytkowanie obiektów. 
f) Montaż stolarki/ślusarki drzwiowej i okiennej 
g) Montaż instalacji elektrycznej, grzejników elektrycznych, opraw oświetleniowych, gniazd 

i włączników. 
h) Wykończenie wnętrz, ściany - biała płyta laminowana, podłoga linoleum techniczne, 

wykładzina przemysłowa, okna aluminiowe, przesuwne otwierano uchylne, 2 szybowe, 
(kolor czarny lub ciemny grafit, antracyt) 

i) Wykonanie przyłączy instalacyjnych (instalacja zapewniająca min 10kW na każdy z 2 
pawilonów). Przyłącze wykonać z budynku rzeźby lub z pomieszczeń stolarni (lokalizacja 
ZK – załącznik: S9_lokalizacja ZK). Przyłącz prowadzić w ziemi, w peszlu ochronnym.  

j) Montaż powierzchni tarasowej z deski kompozytowej o układzie i powierzchni pokazanej 
na koncepcji.  

k) Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych i porządkowych po zakończeniu 
prac montażowych w celu doprowadzania obiektów i terenu do stanu użytkowania.  

 
Zabudowę ogrodu wraz z dodatkowym zakresem robót uwzględnionym w powyższy opisie, 
należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu i 
pomieszczeń, przeznaczenie użytkowe pomieszczeń.   
Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa 
Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.  
Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy 
oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Zamówienia. W przypadku konieczności 
uzupełnienia dokumentacji powykonawczej, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
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Przedmiotu Zamówienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania przez Wykonawcę 
stosownych uzupełnień.  
 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  
 
Podstawowe dane liczbowe:  

Powierzchnia zabudowy m2  Kubatura w m3  

2 X 35m2 - 70 m2 łącznie powierzchni zabudowy 
pawilonów 
ok. 80-90 m2 powierzchni tarasu z deski kompozytowej  

210m3  

   
Charakterystyka nieruchomości.  

Numer Księgi Wieczystej KR1P / 00235670 / 8 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Podgórza w Krakowie, Wydział KR1P  

Numer działki 6/5, Obręb 145 , jedn. ewid.: Kraków- Śródmieście  

Ulica Smoleńsk 9   

Teren inwestycji leży na obszarze „Układu urbanistycznego d. III dzielnicy katastralnej m. 
Krakowa Nowy Świat”, który jest wpisany wpisanym do rejestru zabytków A-1438/M).  
 
Budynek ASP przy Smoleńsk 9 również jest wpisany jest do rejestru zabytków miasta 
Krakowa decyzją z dnia 20.10.1965 r. pod nr porz. A-112 i numerem aktu KL. Kons. VI.-
1/739/65 i w myśl Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
podlega ochronie prawa.  
   

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

3.1  Dokumenty formalno - prawne:  

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania działką.  

3.2  Uwarunkowania techniczne  
Projekt techniczny powinien być wykonany zgodnie z koncepcją opracowaną przez 
Zamawiającego, którą należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.  
Zamawiający zaleca by Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, 
dokonał wizji lokalnej w obiekcie w celu opracowania jak najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający przewiduje powołanie nadzoru inwestorskiego.  

Wszystkie projekty i roboty budowlane należy uzgadniać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków.  
 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Powstanie zespołu pawilonów – zespołu modułowych obiektów i ich otoczenia stanowiących 
zaplecze dla prowadzenia działań dydaktycznych, warsztatów, wystaw, wydarzeń 
kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Wydział Form Przemysłowych Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie jak również rewitalizacja ogrodu stanowiącego obecnie 
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niewykorzystany i zaniedbany na przestrzeni wielu lat potencjał. Powiększenie przestrzeni 
użytkowej, Wydziału Form Przemysłowych, co obecnie stanowi problemem przy organizacji 
wykładów i zajęć praktycznych prowadzonych w budynku przy ulicy Smoleńsk 9. 
Podniesienie atrakcyjności i wyjście poza mury budynku jako wyraźny i istotny element 
promocji Wydziału Form Przemysłowych korzystając z bezpośredniego sąsiedztwa innych 
aktywnych instytucji kulturalnych jak Muzeum Archeologiczne i Pawilon Józefa Czapskiego. 

Zabudowa musi zostać wykonana wg technologii zgodnych z wymogami obowiązujących 
przepisów i norm. W szczególności należy spełnić warunki ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno 
higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   

4.1 Wymagania techniczno-użytkowe  
Roboty ziemne  
Plantowanie i wyrównanie terenu, usunięcie i wywiezienie nadmiaru ziemi 
Przyjętym poziomem „0.00” powinien być planowany poziom chodnika (wyznaczonego przez ułożone 
już obrzeża). Planowany poziom podłogi w pawilonach powinien się mieścić w granicach 0.15-0.45 m, 
ostatecznie będzie on zależny od uzgodnienia wysokości obiektu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Nadmiar ziemi, który trzeba będzie usunąć będzie zależny od przyjętej i uzgodnionej 
koncepcji. Wszystkie niejasności może wyjaśnić wizja lokalna na obiekcie.   
Zamawiający nie posiada żadnych dodatkowych uzgodnień i opracowań ponad przekazane w 
materiałach przetargowych. Przetarg został ogłoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i od 
oferenta zależy ostateczna propozycja rozwiązań projektowych.   

 
Wymiary obiektów 
Dwa pawilony o wymiarach: 
Długość zewnętrzna: 6,0 m 
Szerokość zewnętrzna: 5,8 m 
Wysokość obiektu: 2,8 m  
Jeden z 2 pawilonów przedłużony o nie zabudowaną ramę kontenerową (Podłoga – tarasowa 
deska kompozytowa, brak zadaszenia, brak ścian) 
Powierzchnia tarasowa ok. 90 m2 
 
Kolor  stalowych elementów konstrukcyjnych i stolarki okiennej 7021 black grey matt 
Rama modułowa, skręcana, kształtowniki stalowe, stal czarna 
Spusty rynnowe ukryte w narożnikach. 
 
Ściany  
pianka PUR 120 przenikalność cieplna U=0,19 W/m2K 
Ściana obiektu – elewacja wewnętrzna 
blacha akrylowana 0.5 mm– płyta warstwowa  , 
Fason: obustronnie gładki. Powierzchnia łatwo-zmywalna. 
 
Dach obiektu 
blacha trapezowa blacha akrylowana 0,5mm. Fason : T-35 
folia paro-przepuszczalna  
folia paroizolacyjna  
Sufit z płyty laminowanej płyta laminowana 18mm. 
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Dach obiektu – ocieplenie 
Wełna 150 przenikalność cieplna U=0,26 W/m2K 
lub 
pianka PUR 120 przenikalność cieplna U=0,19 W/m2K 
Podłoga obiektu 
Blacha trapezowa – ocynkowana 0,5mm 
Folia paroizolacyjna 
OSB + Cetris Płyta OSB 20 mm + Płyta cementowo- włóknista Cetris 20mm 
Podłoga obiektu – ocieplenie 
Wełna 100 przenikalność cieplna U=0,39 W/m2K 
Posadzka w obiekcie 
Panel podłogowy przemysłowy lub Wykładzina PCV przemysłowa lub płyta cementowo- 
włóknista Cetris 20mm 
 
Taras – konstrukcja 
Wykonanie konstrukcji tarasu z kształtowników stalowych. Wykończenie konstrukcji tarasu 
posadzką z deski kompozytowej lub alternatywne rozwiązania np. świerk syberyjski 
 
Aluminiowa ślusarka okienna 
Szklenie zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4; dla zestawu szyb: U= 0,6 W/m2K 
Okna tarasowe stałe i przesuwne typu HST, schemat otwierania okien – załącznik: S9_OKNA 
Aluminiowa ślusarka drzwiowa 
Szklenie zestawem dwuszybowym 4/16/4/16/4; dla zestawu szyb: U= 0,6 W/m2K  
Drzwi otwierane.  
W projekcie należy przewidzieć jedno wejście dla każdego z pawilonów 
Podany współczynnik U dotyczy planowanego szklenia, współczynnik obliczeniowy dla całości 
stolarki powinien równocześnie nie być gorszy niż minima podane dla pomieszczeń o 
temperaturze <16oC w warunkach technicznych na rok 2021, czyli U<1,4 
 

4.2  Wymagania w odniesieniu do instalacji  
Instalacja elektryczna  
Doprowadzone zasilanie zapewniające min. 10kW na każdy z pawilonów. 
W pobliżu planowanej inwestycji są dwa złącza kablowe, do których jest możliwe przyłączenie 
pawilonów. Pierwsze z nich (oznaczone na mapce jako A), znajduje się na ścianie budynku „pracowni 
rzeźby”. Przyłącz musiałby być prowadzony pod nawierzchnią podwórka (konieczna rozbiórka i 
ponowne ułożenie kostki) a następnie na terenie zielonym. Drugi możliwe przyłączenie znajduje się w 
budynku oficyny, parterze a pomieszczeniach dawnej stolarni (oznaczony na mapce jako B). Przyłącz 
może w budynku może być prowadzony natynkowy a następnie po wyjściu z budynku na teren 
zielony jako przyłącz podziemny. W obu przypadkach łączna długość ok. 80-100 m. Planowana 
instalacja nie będzie miała osobnego licznika i będzie rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
Wszystkie niejasności może wyjaśnić wizja lokalna na obiekcie.   
W załączeniu – mapka (załącznik: S9_lokalizacja ZK). 

 
Lampy LED natynkowe - płaskie panele LED Slim 120/30 cm o neutralnej barwie światła, 
(temperaturę barwową światła 4000K / 3200lm),  
4 szt. gniazdka podwójne 230V  
2 grzejniki elektryczne 2 kW (na każdy z 2 pawilonów), 
włącznik światła 
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Skrzynka elektryczna 
 
Wentylacja 
Wentylacja grawitacyjna z PCV 
 
Pomieszczenia należy zaprojektować z uwzględnieniem obowiązujących norm grzewczych, 
oświetleniowych i powierzchniowych, 
 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia na miejsce prowadzonych prac 
wszelkich materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. 
przewody, gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe wraz z źródłem światła LED), ujętych w 
powyższej tabeli oraz opisanych w niniejszym programie fukcjonalno - użytkowym.  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zapoznać się z niniejszym programem i 
postępować zgodnie z ich wytycznymi.  
Wszystkie materiały przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem (Zamawiającym).  
 

III. Uwagi końcowe  
  

1. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne i aktualne atesty, certyfikaty 
oraz dopuszczenia.  

2. Prace instalacyjno- budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką 
budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP. Zaś całość 
instalacji ma wytworzyć w pełni funkcjonalny układ.  

3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora 
przed montażem, w tym celu należy przedłożyć na najbliższej naradzie budowy propozycję 
materiału lub urządzenia do akceptacji w postaci kart materiałowych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na obiekcie (terenie budowy) metody użyte przy wymianie instalacji elektrycznej 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.   

5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zlecenia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: elementy zabezpieczenia przed porażeniem, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, w należytym 
stanie, zgodnym z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.  

7. W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w 
należytym porządku.  

8. Materiały z demontażu segregować i składować w wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu do czasu ich wywozu.  

9. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie remontu. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie jest obowiązkiem wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

10. Wytwórca odpadów - wykonawca prac będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 
odpowiedzialność przed Zamawiającym.   
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11. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy, na terenie składowisk (magazynów), w pomieszczeniach i całym obiekcie.  
12. Materiały łatwopalne (jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
14. Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest posiadać  

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż 100.000,00 zł. Kopię polisy albo innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu chwilą przejęcia terenu budowy.   

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.  

16. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:  
• rozwiązania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i specyfikacjach 

technicznych  
• stosowane gotowe wyroby montażowe instalacyjne, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i 
specyfikacjami technicznymi  

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi.  

17. Ponadto Inwestor zwraca szczególną uwagę na:  
• Każdorazowo, jeśli w PFU podane są nazwy handlowe materiałów i urządzeń są one 

przykładowe i stanowią podstawę do określenia standardu;  
• Dopuszcza się stosowanie produktów podobnych, ale przy zachowaniu określonych 

parametrów, wszelkie rozwiązania zamienne, w tym zmianę urządzeń i materiałów ich 
typów, modelu i kolorystyki należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.  

• Konieczność zapoznania się z istniejącym stanem obiektu;  
• Dokładną analizę ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami w trakcie realizacji zadania.  
18. Na etapie składania ofert przez wykonawców Zamawiający będzie wymagał kosztorysu 

ofertowego całości zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziałem na:   
a) prace projektowe,   
b) prace wykonawcze.   
19. Podstawą do płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, 

obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony 
przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. 
Obmierzone i opłacone będą pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których 
Wykonawca podał ceny jednostkowe.  

20. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały 
zgłoszone Zamawiającemu, wynikające z prawa budowlanego, polskich norm, sztuki 
budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wchodziły w zakres robót 
dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.  

21. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z obecnym stanem budynku 
oraz ze wszelkimi dodatkowymi materiałami mającymi wpływ na wycenę prac w celu 
złożenia jak najkorzystniejszej oferty cenowej.  

  


