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NAZWA I KODY CPV 
Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące projektowanego obiektu 

Grupa 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoria 

robót 

Nazwa 

  45214 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z 

Edukacją 

453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 4531  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45317 Inne instalacje elektryczne 

454   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 4541  Tynkowanie 

 4542  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 4544  Roboty malarskie 

  45442 Nakładanie powierzchni kryjącej 

 4545  Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA - OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Istniejący budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. Kossaka 5 w Skarżysku-

Kamiennej. W wyniku kontroli obiektu pod względem p-poż przez przedstawiciela 

Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                              

w Skarżysku- Kamiennej wydał decyzję nakazującą Dyrektorce Przedszkola Publicznego                

nr 6 w Skarżysku- Kamiennej wykonanie wydzielenia klatki schodowej poprzez zabudowę 

ściankami i drzwiami, oraz wyposażyć wydzieloną klatkę w urządzenia zapobiegające 

zadymianiu lub służące do usuwania dymu w budynku mieszczącym Przedszkole Publiczne 

nr 6 i Żłobek Miejski nr 2 w Skarżysku Kamiennej przy ul. Kossaka nr 5 

1.1.1. Cel wykonania zamówienia  

Głównym celem wykonania zamówienia jest wykonanie decyzji nałożonej przez 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej 

dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i konstrukcję 

budynku. 

 

Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. Kossaka 5 w Skarżysku- Kamiennej 

Nieruchomość jest obiektem wolnostojącym o prostym układzie funkcjonalno - 

przestrzennym, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym.  

 

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do pomieszczeń Przedszkolnych, do pomieszczeń 

Żłobka, pomieszczeń gospodarczych i wyjście awaryjne. 

 

1.2.1. Konstrukcja budynku mieszana: 

 ściany fundamentowe betonowe, 

 ściany zewnętrzne prefabrykowane ocieplone z bloczkami z betonu komórkowego, 

 ścianki działowe murowane z cegły pełnej i dziurawki,  

 stropy-płyty kanałowe 

 schody-żelbetowe wylewane 

 stropodach masywny ognioodporny, pokryty papą termozgrzewalną.  

 Obiekt ocieplony styropianem w ramach termomodernizacji obiektu.  

 

1.2.2. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

 elektryczną oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

 wodną i kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania wodnego, 

 wentylacji mechanicznej, 

 teletechniczną. 

 



1.2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 

Powierzchnia zabudowy            –    468,12 m2 

Powierzchnia użytkowa             –    625,47 m2 

Kubatura                                     – 4108,27 m3 

Wysokość budynku                   –     9,89 m 

Wysokość kondygnacji parter    –     3,5m 

Wysokość podpiwniczenia        –      2,2m 

1.3.  Opis zakresu robót: 

Klatka schodowa ogólnodostępna prowadząca do pomieszczeń przedszkolnych pierwszego 

piętra na podstawie decyzji Państwowej Straży Pożarnej wymaga przeprowadzenia prac 

budowlanych związanych z obudową klatki schodowej i wyposażenia jej w urządzenia 

służące oddymianiu budynku. 

Zakres prac obejmować będzie: 

 

1.3.1 Wykonanie projektu obudowy klatki schodowej i systemu oddymiania klatki 

schodowej przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane                      

i uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

1.3.2 Uzyskania wymaganych prawem zgód na realizację prac określonych w projekcie. 

1.3.3 Wykonanie prac budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego.  

 

Roboty budowlane na klatce schodowej obejmować będą: 

 

a) demontaż istniejących drzwi i okna 

b) montaż nowych drzwi o wymaganej odporności ogniowej 

c) montaż witryn o wymaganej odporności ogniowej 

d) montaż okna oddymiającego 

e) wykucie bruzd i ułożenie okablowania 

f) montaż urządzeń systemu oddymiania 

g) uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

h) uzupełnienie malowanie po naprawie tynków. 

i) uruchomienie systemu oddymiania  

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W ramach zamówienia na budowę instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku 

Przedszkola Publicznego nr 6 przewiduje się wyodrębnienie dwóch części w procedurach 

zamówień w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

I. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej systemu oddymiania i 

obudowy klatki schodowej 

  

a) projektu budowlanego związanego z zabudową klatki 

b) projektu oddymiania klatki schodowej 

 



 

II. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanych 

projektów uzgodnionych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  

Uruchomienie instalacji i przeszkolenie pracowników przedszkola. 

  

2.1. Wymagania podstawowe: 

1) Zakres całości zadania obejmuje obudowę klatki schodowej i wykonanie instalacji jej 

oddymiania  

2) Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

3) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie 

krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. 

4) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt 12 miesięcy.  

5) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił 

usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

6) Na wykonanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie przez wykonawcę                           

w imieniu zamawiającego prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych. 

 

2.2.  Wymagania ogólne na etapie projektowania: 

1) Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani są do opracowania dokumentacji 

projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie 

obiektu (tam, gdzie konieczne). 

2) Zamawiający oczekuje, że wykonawca projektu uzgodni z Zamawiającym                            

i rzeczoznawcą p. poż przyjęte rozwiązania projektowe.  

3) Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.  

4) Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

a) harmonogramu realizacji robót, 

b) projektu organizacji robót, 

c) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 

e) opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji. 

 

5) Dokumentacja ma 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. 

6) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 



7) Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz 

zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich 

projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde 

opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robót.  

8) Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

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

 

2.3.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1)  Wymienić drzwi wejściowe do pomieszczeń żłobka i Sali przedszkolnej na 

ognioodporne. 

2) Zdemontować okno na klatce schodowej i zamontować okno oddymiające 

3) Obudować klatkę schodową o wymaganej odporności ogniowej wraz zabudową 

drzwi. 

4) wykucie bruzd i ułożenie okablowania 

             5)   montaż urządzeń systemu oddymiania 

             6)  uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

7)  uzupełnienie malowanie po naprawie tynków. 

 

 

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

 

2.4.1. Na etapie projektowania 
 

1) Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, 

standardu wykończenia i wyposażenia. 

2) Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do  

3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3) Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (fax., e-mail) min. na 2 dni robocze przed 

terminem spotkania. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów pobytu na budowie bez 

wezwania bądź na wezwanie Wykonawcy robót. 

4) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka 

Projektowa wykonuje nieodpłatnie. 

 

 

 

 

 



2.4.2. Na etapie wykonywania robót 
 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  

i za wynik działalności w zakresie: 

a) organizacji robót, 

b) zabezpieczenia osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bhp, 

e) zabezpieczenia terenu robót, 

f) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót  

od następstw prowadzonych robót. 

2) Przedmiot zamówienia w części budowlanej oraz instalacji zostanie wykonany z 

materiałów własnych Wykonawcy.  

3) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

4) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu 

zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów 

oraz inspektora nadzoru. 

5) Kontroli będą podlegały w szczególności: 

a) Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową. 

b) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie. 

c) Jakość i dokładność wykonania prac. 

d) Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

e) Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

6) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

b) Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem. 

c) Odbiór końcowy. 

7) Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane 

jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we 

własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementów 

związanych z obszarem prac remontowych.  

 

 
 

Widok budynku przedszkola 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Widok klatki schodowej piętro 

 

 



 
 

 

 

Widok klatki schodowej parter 

 

 

 

 

 



3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO 

UŻYTKOWEGO  

3.1 Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego: 

 

1) Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawców związanych  

z pracami budowlanymi zostanie dokonany w trybie o udzielenie zamówienia, którego 

wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP prowadzone jest w formie rozeznania rynku w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj”  

 

2) Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją 

zadania: Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola 

Publicznego Nr 6"” 

 Wyłonienie wykonawców. 

 Wykonanie projektu budowlanego zadania. 

 Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

wykonanie prac remontowych. 

 Udostępnienie obiektu wykonawcom. 

 Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. 

 

3) Zamawiający oświadcza, że remontowany obiekt jest własnością Gminy Skarżysko 

Kamienna.  

4) Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego  

i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

5) Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 

Publicznych. 

 

6) Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

7) Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

a) Ustawą „Prawo budowlane” i sztuką budowlaną, 

b) Obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi 

przepisami bhp i p.poż.; 

c) Prace konserwatorskie i renowacyjne winny być wykonane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

(Dz.U. Nr 150 poz.1579). 

8) Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy nie zawiera wszystkich elementów do 

wykonania w trakcie realizacji inwestycji.  W przypadku konieczności wykonania 

nieprzewidzianych robót dodatkowych z zakresu robót budowlanych, instalacyjnych 

oraz pozostałych, z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji inwestycji oraz 

wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonawca ma w obowiązku 

zaprojektowanie i wykonanie powyższych prac w ramach uzgodnionej ceny 

ryczałtowej na realizację inwestycji. 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest więc zobowiązany do wykonania 

wszystkich czynności koniecznych do właściwego wykonania projektu. 



3.2  Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

 

1) W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać,  

że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym minimum: 

a) Uprawnienia do projektowania wg wymogów prawa 

b) Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (dla 

Wykonawcy robót budowlanych) 

c) Inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego w poszczególnych postępowaniach 

przetargowych. 

2) Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi 

zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

3.3 Podstawy prawne 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 

poz.1118, Nr 170, poz. 1217); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami); 

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 

Nr 164. poz. 1163 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej 

ustawy; 

5) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 

a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.U. Nr 150 poz.1579). 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2003r. Nr 169 poz. 1650); 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138); 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137); 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563). 

 

 

 

 

 

 



3.4 ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1  

Inwentaryzacja:  

1.1. Rzut parteru 

1.2. Rzut piętra 

1.3. Decyzja Państwowej Staży Pożarnej  

 

 

 

 










