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PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego) 

 

 

 

Nazwa zamówienia :  Zaprojektowanie, dostawa i montaż kontenerów magazynowych 
wraz z ich posadowieniem i robotami towarzyszącymi na terenie Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie.  

 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego :  ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa. 
 
 
 
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
obejmuje:  

1. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
2. 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
3. 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne  

4. 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub 

architektonicznej 

5. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

6. 45111100-9 Roboty demontażowe 

7. 45000000-7 Roboty budowlane 

8. 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

9. 44211100-3 Budynki modułowe i przenośne 

10. 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów 

11. 34928220-6 Elementy ogrodzeń 

12. 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

13. 45233140-2 Roboty drogowe 

14. 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

15. 45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

16. 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

17. 31700000-1 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektroniczne 
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18. 45311000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach 

 
 
 

Zamawiający : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 
     00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1 
 
 
Spis  zawartości  programu funkcjonalno–użytkowego : 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe . 

1.2.    Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
dotyczące : 
1.2.1. Przygotowania terenu budowy 
1.2.2. Architektury 
1.2.3. Konstrukcji 
1.2.4. Instalacji 
1.2.5. Wykończenia 
1.2.6. Zagospodarowania terenu 

 

2. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   

zamierzenia budowlanego  
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności : 
 

2.4.1. Kopię mapy zasadniczej 
2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
2.4.4. Inwentaryzacje zieleni 
2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
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technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 
realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem 

 
 

1. Część opisowa  
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z 
wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz dostawa i 
montaż modułowego magazynu kontenerowego wraz z wykonaniem niezbędnych robót 
budowlanych. 

 
1.1.1.Charakterystyczne parametry określające zakres robót.  

 
Stan istniejący  
 

Obecnie teren inwestycji jest wolny od naniesień – dokonano rozbiórki szklarni – na zlecenie 
inwestora- Zamawiającego.  
 
Stan projektowany  
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

1. Zaprojektowanie magazynu wraz z jego posadowieniem i niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi; 

2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym administracyjnych 
3. Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla posadowienia i montażu 

dostarczanego zespołu kontenerów   
4. Dostawę i montaż zaprojektowanego magazynu kontenerowego 
5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 
 
 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zamawiający uzyskał ostateczną w toku postępowania administracyjnego decyzję lokalizacji 
celu publicznego.   
 
Dla inwestycji, wg wiedzy Zamawiającego, istnieje konieczność uzyskania decyzji właściwego 
miejscowo Konserwatora Zabytków oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
uzyskania pozwolenia na budowę.   
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w Załączniku nr 2 do PFU 
 
Podstawą wykonania dostawy i robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, 
którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w 
opracowaniach projektowych będą: 
- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i Koncepcją, 
- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną. 
 
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i 
jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem 
jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 
dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 
projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  
 
Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 
celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 
 
Podane wartości mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie 
pomiarów dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostały podane jako wartości orientacyjne, 
służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej 
dokumentacji projektowej. 
 
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 
-  analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanej przebudowy obiektu, 
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 
-  obliczenia bilansu zapotrzebowania na media, a w szczególności energii elektrycznej, w 

zależności od przyjętego przez zamawiającego wariantu realizacyjnego i ewentualną idącą 
za tym potrzebę zwiększenia poziomu zamówionej mocy. 

-  uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 
- sporządzenia projektów budowlanych i branżowych dla przedmiotowej inwestycji i 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- sporządzenie przedmiaru robót. 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w 
odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 
zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w 
projekcie budowlanym.  
Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2016, poz. 462) i uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i 
pozwolenia, oraz odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż i 
ergonomii jeśli okażą się konieczne. 
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Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
-  harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności, 
- projektu zagospodarowania placu budowy, 
- projektu organizacji robót (POR), 
- informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), 
Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 
zawierających 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 te muszą składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.  Specyfikacje 
techniczne muszą odpowiadać wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym, 
oraz stanowić uzupełnienie ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawartych w rozdziale 12. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu 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. 
Nadzór techniczny  
 
Zamawiający powoła spośród swoich pracowników i podmiotów współpracujących zespół 
specjalistów odpowiedzialny za zarządzanie realizacją umowy w zakresie wynikającym z 
ustawy  Prawo  Budowlane i postanowień umowy. Do szczególnych zadań Nadzoru, będzie 
należało poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz 
sporządzanie raportów dla Zamawiającego. Nadzór będzie odpowiedzialny za terminowy 
przebieg budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą, a ponadto za: 
-  administrowanie kontraktem, 
-  zarządzanie przedsięwzięciem,  
-  nadzór techniczny i prawny na budowie, 
-  kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.  
 
Wymagania w odniesieniu do prac rozbiórkowych 
 
Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub 
odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 
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Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 
realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu w 
zakresie zaplanowanych działań edukacyjno-kulturalnych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
wliczony jest w  cenę kontraktową. 
 
Wymagania względem głównych grup prac budowlanych 
 
Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 
powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  
 
 
Wykonanie robót i oddanie do użytku: 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane, techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Przy oszacowaniu i wycenie robót do sporządzenia oferty Wykonawca musi kierować się: 

- programem funkcjonalno-użytkowym, 
- inwentaryzacjami i wizjami terenowymi, 
- własnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi, 
- własnymi wynikami badań i pomiarów. 

Podstawa płatności: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca 
wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z 
dostawą i montażem magazynu kontenerowego jak również dostawa i montaż oraz 
wykonanie towarzyszących robót budowlanych na  podstawie dokumentacji. 
Kwoty ryczałtowe obejmować będą : 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, transportu, 

magazynowania i ewentualnych ubytków, 
 wartości pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do kosztów pośrednich zalicza się w szczególności: 
 płace personelu i kierownictwa budowy,  
 pracowników nadzoru,  
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg technologicznych i dojazdowych, itp.),  
 koszty dostosowania się do wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
 koszty utrzymania dojazdów,  
 koszty dotyczące oznakowania robót,  
 wydatki dotyczące bhp,  
 zapewnienie obsługi geodezyjnej,  
 zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
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 usługi obce na rzecz budowy,  
 koszty Dokumentacji projektowej,  
 koszty Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
 koszty szkolenia bhp pracowników i dozoru budowy,  
 koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i 

technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,  
 opłaty za dzierżawę placów o ile okażą się konieczne,  
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, o ile ich sporządzenie okaże się konieczne,  
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
 koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 
Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej: 
 

1. Projekt należy wykonać w minimum 6 egz. na mapie do celów projektowych w skali 
1:50 lub 1:100 (zagospodarowanie terenu) jak również w co najmniej 2 
egzemplarzach w wersji edytowalnej .dwg .doc na płycie CD/DVD.  

2. Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości 
poszczególnych pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy, 
sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 
poz. 1389 z późn. zm.). 

3. Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla robót 
budowlanych. 
 

 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych   i kubaturowych” 

 
Ze względu na specyfikę zamówienia szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
wskazano w koncepcji załączonej do niniejszego PF-U.  
 
1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące : 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy:  

 

Teren przewidziany pod montaż magazynu kontenerowego jest w trwałym zarządzie  
Zamawiającego. 

1.2.2. Architektury  

 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury, 
poza zawartymi w Koncepcji. 

1.2.3. Konstrukcji  
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Wykonanie robót należy zaprojektować  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez 
zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

1.2.4. Instalacji  

 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji 
poza opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia  – załączniku do SIWZ. 

1.2.5. Wykończenia obiektu  

 
Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiającego.  

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

 
Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające  w maksymalnym 
stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 
szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 
zamawiającego.  

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów  

 
Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami). 
Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy:  

a) aktualną mapę do celów projektowych; 
b) elektroniczną edytowalną wersję posiadanej Koncepcji wykonania magazynu 

kontenerowego.  

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający oświadcza że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane. 
 
2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  
 
Projekt przebudowy ma spełniać wymagania określone w:  
 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późń. zm.) 
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b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 
1022 z późn zm.). 

d) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji widowisk (Dz. U. Nr 18 
poz. 1240 z 2010 r.) 

e) inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia 
 
 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności : 
 
2.4.1. Kopię mapy zasadniczej 
 

W załączeniu kopia map ewidencyjnych przedmiotowego terenu – Załącznik nr 1 do 
niniejszego PF-U. 
 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

 
Zamawiający posiada badania gruntowe dla przedmiotowego terenu. Zamawiający 
dołączy ich kopię do materiałów postępowania przetargowego.  
 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 
Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja podlega ochronie 
konserwatorskiej – jest wpisany do rejestru zabytków. Zamawiający jest w posiadaniu 
decyzji o lokalizacji celu publicznego dla tej inwestycji.  
 

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni 
 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 
 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

W świetle obowiązującego prawa - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. (Dz. U. z 2016, poz.71) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest obligatoryjnie 
opracowanie „Raportu ...”. 

 
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
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Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów 
natężenie ruchu drogowego. Wymagania dot. ochrony przed hałasem określono w 
Załączniku nr 2 do PFU. 
 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 

 
Nierozpoznane - w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach projektowych  
 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych 
 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 
2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
 
Sugerowany przez Zamawiającego harmonogram realizacji zamówienia: 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

1. 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowlanej 

30.09.2018 r.  

2. 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej wykonawczej   

30.09.2018 r. 

3. 

Przygotowanie wniosku ( wraz                   
z uzyskaniem koniecznych opinii                
i uzgodnień) o wydanie 
pozwolenia na budowę zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami                    
( m.in. Prawo Budowlane, 
ustawa – Prawo Zamówień 
Publicznych i przepisy 
wykonawcze do ustaw),/ 
zgłoszenie robót budowlanych 

 

30.09.2017 r. 

4. 
Dostawa i montaż magazynu 
kontenerowego wraz z pracami 
budowlanymi 

27.11.2018 r.  

     5. 
Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej  

14.12.2018 
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Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 
nieprzewidzianych na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego lub 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty,  jakby 
stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się, że wynagrodzenie za 
tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w 
kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia. 
Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
 

Wszelkie nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać wywiezione na koszt 
Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiały z rozbiórek stanowią 
własność Zamawiającego i może on podjąć decyzję o odpowiednim ich 
zagospodarowaniu lub powiadomić Wykonawcę o konieczności wywozu i utylizacji w 
ramach Nadzoru. Wywóz materiałów odpadowych musi zostać uzgodniony z 
odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które wywóz 
będzie dokonywany. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia potrzebnego zapasu mocy oraz 
opomiarowania przyłączy dla potrzeb budowy umożliwiającego rozliczenie pobranej 
przez wykonawcę energii elektrycznej. 
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej 
opomiarowania umożliwiającego rozliczenie końcowe Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i 
za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową, 
- ubezpieczenie placu budowy. 
 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do 
nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.  
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Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził 
rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 
wskazanych w projekcie organizacji robót, uzgodnionych z  Zamawiającym.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca ma obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego planem BIOZ, a także spełnienie wymogów stawianych przez Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
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: 
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 dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, zabezpieczenie okolicznej zieleni na 
czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych 
związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla użytkowników budynku, wykonawca zapewni podczas realizacji robót budowlanych 
normalne jego funkcjonowanie ograniczając do minimum uciążliwości wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi się 
inaczej. W przypadku gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
Materiały 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
Koncepcja realizacji magazynu kontenerowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 


