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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 
 

Grupa 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoria 

robót 

Nazwa 

710 7100 71000 Usługi architektoniczne 
452   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części 

 4521  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  45214 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów  

       budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
453   Roboty instalacyjne w budynkach 
 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 
  45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych   45312 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
  45314 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
  45315 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego  

       sprzętu elektrycznego w budynkach 

  45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
  45137 Inne instalacje elektryczne 

 4533         Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 4532  Roboty izolacyjne 
  45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
  45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i  

       klimatyzacyjnych 

 4535  Instalacje mechaniczne 
  45351 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
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 
 4543  Pokrywanie podłóg i ścian 
  45431 Kładzenie płytek 
  45432 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 4544  Roboty malarskie i szklarskie 
  45441 Roboty szklarskie 
  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 
 4545  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
  45451 Dekorowanie 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót 

budowlanych     w celu przystosowania pomieszczeń sal  konferencyjnych, sanitariatów, pokoi 

hotelowych oraz zaplecza kuchennego do lepszego pełnienia swoich funkcji zapewniając 

bezpieczeństwo i wygodę przyszłych użytkowników wskazanych pomieszczeń w budynku 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

 

Dostarczone dokumenty mają umożliwić Wykonawcy dokonanie zgłoszenia zakończenia  

robót budowlanych w imieniu Zamawiającego   

Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane w systemie Generalnego 

Wykonawstwa siłami własnymi lub z podwykonawcami, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Należy wykonać roboty budowlane wraz z 

robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego przedmiotowych 

pomieszczeń. 

Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca. Materiały i urządzenia 

muszą posiadać stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach 

użyteczności publicznej. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie 

wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury w zakresie architektonicznym, 

konstrukcyjnym oraz instalacyjnym. 

 

W ramach przebudowy  budynku Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach przewidywany jest   poniższy zakres rzeczowy : 

 

1. zostaną przebudowane sale konferencyjne na parterze nr 18 i 22   

2. przebudowane zostanie zaplecze kuchenne i dostosowane do obowiązujących wymogów 

sanitarno-epidemiologicznych,  

3. dostosowany zostanie zespół toalet do wymogów Prawa Budowlanego oraz możliwości 

dostępu osób niepełnosprawnych , 

4. wykonana zostanie wymiana istniejącej stolarki okiennej  w części recepcyjnej budynku 

szkoleniowego na  naświetla  o odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej, 

5. dostosowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacja 

klimatyzacji do nowych potrzeb Zamawiającego,  

6. dostosowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na 

nowe, 

7. dostosowana zostanie instalacja teletechniczna systemu alarmowania, pożarowego SAP, 

teleinformatyczna IT, radiowo – telewizyjna RTV, dozoru i monitoringu CCTV oraz 

multimedialna dla sal konferencyjnych. 

8. instalacja wodociągowa, kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna poddana zostanie 

wymianie 

 

Realizacja niniejszego zamówienia nie obejmuje dostawy oraz montażu urządzeń, lecz 

wskazuje na konieczność wykonania instalacji umożliwiającej podłączenia wskazanego 

sprzętu – nie dotyczy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

 

Niniejsze opracowanie służy jako podstawa do określenia planowanych kosztów przebudowy 

oraz przygotowania oferty umożliwiającej Wykonawcy zawarcie Umowy. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jest materiałem informacyjnym opisującym 

przedmiot zamówienia na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom 

zewnętrznym. 
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2. Opis stanu istniejącego  
 

2.1. Opis ogólny budynku 
 

Budynek  szkoleniowy w kompleksie ZODR w Barzkowicach jest przystosowany do 

pełnienia funkcji szkoleniowej oraz hotelowej. Budynek  ma zapewnioną dostępność parteru 

dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd umiejscowiony na szczycie budynku z 

bezpośrednim dostępem na korytarz hotelowy. Obecnie w pomieszczeniach parteru 

przeznaczonych do przebudowy znajdują się: 

1. sale konferencyjne, 

2. pomieszczenie  stołówki, 

3. pomieszczenie zaplecza stołówki 

4. kuchnia  

5. łącznik kuchni, stołówki z częścią hotelową 

6. hol  

7. dwa zespoły toalet   

8. pokoje hotelowe 

9. kotłownia (w części piwnicznej) 

10. zaplecze socjalne 

11. recepcja hotelowa 

12. pomieszczenia techniczne i gospodarcze 

 

Wykonanie planowanej inwestycji nie zmienia funkcji istniejącego budynku ingerując w 

znikomym stopniu w zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń. 

 

 Przedmiotowy obiekt jest  trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem (piwnica 

i przestrzeń instalacyjna). Budynek został wzniesiony w pierwszej połowie lat 70-tych XX 

wieku, w konstrukcji murowej o ścianach grubości 25 i 42 cm ocieplonych 10-cm warstwą 

styropianu.  

Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane z płyt kanałowych, stropodach wentylowany na 

stropie z płyt kanałowych ze ściankami ażurowymi, na których ułożono płyty korytkowe. 

Pokrycie dachu  styropapą. 

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne wymienione na nowe w latach ubiegłych, szczelne. 

Komunikację pionową z wyższymi kondygnacjami zapewniają żelbetowe klatki schodowe 

prowadzące bezpośrednio z holu wejściowego jedna, druga zaś bezpośrednio z korytarza 

hotelowego. 

Ogólny stan techniczny około 40-letniej konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie 

stwierdzono w niej optycznie zauważalnych zarysowań, spękań, odkształceń czy ubytków.  

 

2.2 Charakterystyka ogólna pomieszczeń i ich parametry techniczne  
 

Przedmiotowe pomieszczenia podlegające przebudowie usytuowane są na parterze budynku i 

są dostępne z holu wejściowego, do którego z poziomu terenu prowadzą zarówno schody 

zewnętrzne, jak i  podjazd dostosowany w znikomej części dla osób niepełnosprawnych, a 

także od strony  zaplecza kompleksu  poprzez taras oraz wejście prowadzące do części  

komunikacyjnej- korytarz. 

 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń podlegających przebudowie:  834,17m2 

1. Pomieszczenie kuchenne i zaplecze socjalne 

2. Jadalnia  

3. Hol główny wraz z recepcją 

4. Korytarze i klatki schodowe 

5. Węzły sanitarne  
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6. Sale konferencyjne 

7. Pokoje hotelowe 

8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 

    

 

Przewiduje się dwuetapowość inwestycji. 

 

Etap pierwszy – rozpoczęcie w ciągu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy do dnia 

31.08.2017 roku. 

Etap drugi – od dnia 19.09.2017 do dnia 11.12.2017 r.  

 

Podział na etapy podyktowany jest faktem odbywających się corocznie Targów Rolnych 

AGRO-POMERANIA, których ZODR w Barzkowicach jest organizatorem. W roku 

bieżącym jest jubileuszowa XXX edycja w/w imprezy. 

 

W związku z powyższym od dnia 31.08.2017 roku do dnia 18.09.2017 roku budynek 

szkoleniowy musi być do dyspozycji ZODR Barzkowice, a wszystkie prace ujęte w 

pierwszym etapie realizacji muszą być zakończone i przekazane Zamawiającemu. 

 

1.  Sale konferencyjne nr 18, 22 

Ściany oraz sufit sal  konferencyjnych posiadają wyprawy tynkowe cementowo- wapienne na 

których położone są gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi.   

Posadzki posiadają w pierwszym przypadku wykładzinę dywanową, w drugim zaś panele 

podłogowe.  W pomieszczeniach na ścianach okiennych umiejscowione są grzejniki c.o.  

 

2.  Pokoje hotelowe   -    16,14,9,01 

Na parterze znajdują się cztery pokoje hotelowe. Ściany jak też sufity posiadają wyprawy 

cementowo- wapienne na których położona jest gładź gipsowa malowana farbami 

emulsyjnymi. Pokoje posiadają posadzki wyłożone wykładziną dywanową. Każdy z pokoi 

posiada węzeł sanitarny, których ściany obłożone są płytkami szkliwionymi glazura. Sufity 

pomalowane są farbami emulsyjnymi. W pokojach jest ogrzewanie z grzejnikami 

umiejscowionymi na ścianach. 

 

3.  Węzły sanitarne 

W części hotelowej parteru zlokalizowane są dwa węzły sanitarne ogólnodostępne.       

Pomieszczenia te mają ściany obłożone płytkami szkliwionymi glazura. Sufity pomalowane są   

farbami emulsyjnymi. 

 

4.   Zaplecze kuchenne.  
Część żywieniowa posiada X pomieszczeń stanowiących zaplecze kuchenne oraz 

pomieszczenia socjalne. Pomieszczenia te nie spełniają obecnych wymagań sanitarno-

epidemiologicznych, nie zapewniają prawidłowego przebiegu ciągów technologicznych bez  

krzyżowania się. Pomieszczenia kuchenne są w większości wyłożone glazurą   lub mają 

fartuchy z glazury przy umywalkach i stanowiskach obróbki, posadzki zaplecza kuchennego 

wykonane są z terakoty. 

 

5.    Sanitariaty.                                                                                                                     
Położone przy  korytarzu łączącym hol ze stołówką ściany mają obłożone płytkami 

szkliwionymi do wysokości sufitu. Na posadzce położone są płytki terrakota.  Sanitariaty te 

będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
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6.     Stołówka 

Stołówka ściany malowane ma farbami emulsyjnymi. Na posadzce położona jest wykładzina 

PCV. 

 

7.    Biuro w ciągu korytarza łączącego stołówkę z holem 

Ściany malowane ma farbą emulsyjna. Na posadzce położona jest wykładzina dywanowa. 

 

8.     Pomieszczenia portierni 

Pomieszczenia pomalowane są farbami emulsyjnymi. Na posadzce położone są płytki 

terrakota. 

 

9.     Holl  

Ściany oraz sufity pomalowane są farbami emulsyjnymi. Na posadzce położone są płytki 

terrakota. 

 

10.      Korytarz części hotelowej 

Pomieszczenia pomalowane są farbami emulsyjnymi. Posadzki wyłożone są gresem. 

 

11.     Korytarz łączący stołówkę z holem 

Ściany pomalowane są farbami emulsyjnymi. Na posadzkach położona jest wykładzina PCV. 

 

12.     Pomieszczenia techniczne 

Powłoki malarskie stanowią farby emulsyjne. W częściach roboczych położone są płytki 

szkliwione glazura. Na posadzkach położone są płytki terrakota. 

 

Stolarka otworowa. 

       Okna. 

Zewnętrzna stolarka okienna została wymieniona na nową  w latach ubiegłych. Wymianie 

podlegać będą wyłącznie parapety okienne wewnętrzne. 

 

Drzwi. 

Istniejąca wewnętrzna stolarka drzwiowa nie spełnia „Warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – istniejące drzwi do  pomieszczeń mają 

wypaczone ościeżnice, a wysokość ich wielokrotnie nie spełnia warunków gdzie wysokość 

otworu drzwiowego w świetle skrzydła powinna wynosić 200 cm, a szerokość 90 cm. 

 

2.3. Instalacje wewnętrzne  
 

Wentylacja i klimatyzacja 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń objętych zakresem 

przebudowy w budynku wymaga dostosowania do wymogów obecnie obowiązujących 

przepisów i norm. 

  

Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja CO, w omawianej lokalizacji, wykonana jest z rur  miedzianych łączonych poprzez 

lutowanie. 

Instalacja jest stara i wymaga wymiany - zarówno grzejniki, jak i rurarze. Nowe piony c.o. na 

poziomie stropu parteru musza być połączone z istniejąca instalacja wyższych kondygnacji. 

 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna  
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna istniejąca w pomieszczeniach toalet zezwala na 

dokonanie przebudowy, wymiany oraz połączenia z istniejąca instalacja wyższych pięter      

wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 
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Instalacja elektryczna, teletechniczna  
Instalacja elektryczna rozdzielcza wykonana przewodami w większości  aluminiowymi. 

Oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy żarowe i świetlówkowe. Brak sterowania 

lokalnymi łącznikami we współpracy z przekaźnikami i ściemniaczami. 

 

  

 

3. Program przebudowy przedmiotowych pomieszczeń  
 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie 

odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać 5%.  

 

Opis zmian planowanych w przedmiotowych pomieszczeniach dla nowych potrzeb 

Zamawiającego: 
 

3.1. Przebudowa pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego: 

a) Skuwanie okładzin ściennych i posadzek.  

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Przebudowa części ścian działowych. 

d) Uzupełnienie tynków i wykonanie posadzek . 

e) Montaż windy kuchennej w istniejącym szybie. 

f) Wymiana stolarki okiennej wewnętrznej. 

g) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. 

h) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U. 

i) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania . 

j) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

k) Przebudowa instalacji wentylacyjnej i wyciągowej. 

l) Wymiana stolarki drzwiowej. 

m) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

n) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV i CCTV. 

o) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia. 

p) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych. 

 

3.2 Przebudowa jadalni:  

a) Skuwanie posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Wykonanie posadzek. 

d) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania . 

e) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

f) Przebudowa instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. 

g) Wymiana stolarki drzwiowej. 

h) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV i CCTV. 

i) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

j) Montaż sufitów podwieszanych. 

k) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia . 
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3.3 Przebudowa holu głównego i recepcji: 

a) Skuwanie posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Przebudowa części ścian działowych. 

d) Wykonanie posadzek. 

e) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

f) Przebudowa recepcji - stworzenie otwartej recepcji hotelowej wraz z przebudową 

istniejącej na pomieszczenia socjalne. 

g) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

h) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV i CCTV . 

i) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

j) Wymiana poręczy i balustrad. 

k) Montaż platformy schodowej do wózków dla osób niepełnosprawnych. 

l) Montaż kurtyny powietrznej. 

m) Montaż sufitów podwieszanych. 

n) Wymiana stolarki drzwiowej. 

o) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia. 

p) Przebudowa wejścia głównego do budynku-wyburzenie wiatrołapu, zamontowanie drzwi 

przesuwnych na fotokomórkę czujnika ruchu, podest wejściowy zostanie wyłożony 

nowymi płytkami gres/terrakota.  

 

3.4. Przebudowa korytarzy i klatek schodowych - parter: 

a) Skuwanie posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. 

d) Wykonanie posadzek. 

e) Przebudowa instalacji wentylacyjnej. 

f) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

g) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

h) Przebudowa wodnej instalacji przeciwpożarowej i wymiana hydrantów. 

i) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV i CCTV . 

j) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

k) Montaż sufitów podwieszanych. 

l) Wymiana poręczy i balustrad. 

m) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia . 

n) Wykonanie zabudowy klatki schodowej ze szkła bezpiecznego. 

 

3.5. Przebudowa węzłów sanitarnych ogólnodostępnych - parter: 

a) Skuwanie okładzin ściennych i posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Przebudowa części ścian działowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz  

d) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.  

e) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

f) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. 

g) Przebudowa instalacji wentylacyjnej. 

h) Wykonanie posadzek. 

i) Przebudowa instalacji elektrycznej. 

j) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

k) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych. 

l) Montaż sufitów podwieszanych. 

m) Wymiana stolarki drzwiowej. 

n) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia. 

o) Montaż elementów instalacji przyzywowej dla osób niepełnosprawnych . 
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3.6. Przebudowa sal konferencyjnych - parter: 

a) Skuwanie posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Wykonanie posadzek. 

d) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

e) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

f) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV i CCTV. 

g) Przebudowa instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. 

h) Wyrównywanie i gładzenie ścian, malowanie, montaż wykładzin dywanowych. 

i) Montaż sufitów podwieszanych. 

j) Wymiana stolarki drzwiowej. 

k) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia. 

  l)  Wykonanie instalacji multimedialnych, zapewniających możliwość prowadzenia 

prezentacji przy użyciu: 

  - rzutników – VGA oraz HDMI, 

  - odtwarzaczy nośników informacji, 

  - nagłośnienia. 

 

 

3.7 Przebudowa pokoi hotelowych - parter: 

a) Skuwanie okładzin ściennych i posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Przebudowa części ścian działowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

d) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.  

e) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

f) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. 

g) Wykonanie posadzek . 

h) Przebudowa instalacji wentylacyjnej. 

i) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

j) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie, montaż wykładzin 

dywanowych. 

k) Montaż elementów instalacji SAP, IT i RTV. 

l) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych . 

m) Montaż hotelowych wyłączników prądu . 

n) Wymiana stolarki drzwiowej. 

o) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia  

 

3.8  Przebudowa pomieszczeń technicznych i gospodarczych - parter: 

a) Skuwanie okładzin ściennych i posadzek. 

b) Wymiana izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Wykonanie posadzek. 

d) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.  

e) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania. 

f) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej . 

g) Montaż elementów instalacji SAP, IT i CCTV. 

h) Przebudowa instalacji wentylacyjnej. 

i) Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznej. 

j) Wyrównywanie i gładzenie ścian, glazurowanie, malowanie. 

k) Wymiana stolarki drzwiowej. 

l) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia . 

m) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych. 
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4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

4.1. Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do 

prowadzenia przewidzianych umową robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie zastosowane rozwiązania 

techniczne i użyte materiały, a w szczególności elementy wykończenia wnętrz — wykładzinę 

dywanową, glazurę, terakotę/gres, oświetlenie, proponowane  parapety wewnętrzne itp. przed 

rozpoczęciem robót. 

Materiały powyższe powinny odznaczać się wysoką trwałością użytkową, oraz posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej. 

Początek prac będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wszystkich 

rozwiązań technicznych i materiałowych Wykonawcy. 

Dokumentacja powykonawcza po zakończeniu robót zostanie przekazana Zamawiającemu w 

dwóch egzemplarzach. 

 

Wykonawca opracuje projekt powykonawczy uwzględniający część:  

1. konstrukcyjno-architektoniczną,  

2. projekty branżowe: 

— instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej 

— instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin, 

— instalacji elektrycznej, 

— instalacji teletechnicznej i informatycznej, systemu alarmowania pożarowego 

SAP, instalacji WiFi, instalacji monitoringu oraz CCTV. 

 

 

4.2. Opis wymagań w zakresie wykonania robót 

Jako Zakres Robót należy rozumieć wszelkie prace budowlano-montażowe niezbędne do 

wykonania robót zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 

Zakres Robót obejmuje zarówno prace wyszczególnione jak i te, które nie zostały 

wyszczególnione w niniejszym PFU, a są konieczne do prawidłowego wykonania robót w 

celu odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracowników Wykonawcy, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie związanym z realizacją robót, ochrony 

mienia związanego z wykonywaniem robót.  

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 i posiadają wymagane parametry, a na 

każde żądanie Inwestora przedstawi je do sprawdzenia. 

 

Wykonawca zapewni stały, bezpośredni nadzór i kontrolę prowadzonych robót wszystkich 

branż przez uprawnione osoby, odpowiednio do wymagań obowiązującej ustawy Prawo 

Budowlane. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

1. rozwiązania wykonawcze — przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych, w 

aspekcie ich zgodności z warunkami podanymi w niniejszym PFU, przepisami oraz 

warunkami umowy, 
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2. stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich jakość, 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i 

specyfikacjach technicznych, 

 

3. sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

niniejszymi warunkami i umową. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby do zarządzania realizacją umowy oraz w razie konieczności specjalistów pełniących 

funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 

do zarządzania umową, np. inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego 

opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. 

 

 

5. Ogólny zakres prac budowlano-montażowych. 
 

Omawiany zakres robót dotyczy przebudowy pomieszczeń w parterze budynku  

szkoleniowego ZODR w Barzkowicach. 

Zakres robót budowlanych: 

1. roboty rozbiórkowe, 

2. prace tynkarskie, malarskie, okładzinowe i elewacyjne, 

3. prace izolacyjne i przeciwwilgociowe, 

4. prace posadzkarskie,  

5. stolarka i ślusarka  drzwiowa. 

   

Zakres robót instalacyjnych: 

1. centralnego ogrzewania, 

2. wodno – kanalizacyjnych, 

3. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin, 

4. elektroenergetycznej, 

5. komputerowej, teletechnicznej i strukturalnej, 

6. teletechniczne, monitoringu wizyjnego i nagłośnienia. 

 

Wykonawca zrealizuje m.in. niżej wymienione roboty budowlano-montażowe: 

 

Roboty rozbiórkowe: 

1. wyburzenie ścian działowych murowanych, 

   

2. zdjęcie wierzchnich warstw posadzkowych (płytek terakotowych, wykładzin dywanowych 

itp.), 

3. demontaż wyposażenia zaplecza kuchennego, 

4. demontaż okładzin ściennych, wewnętrznych,  

5. demontaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic, 

6. demontaż istniejących sufitów podwieszanych i oświetlenia, 

7. demontaż instalacji grzewczej w zakresie podejść zasilających wraz z grzejnikami i 

armaturą, 

8. demontaż istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej   

9. demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej i elektrycznej wraz z urządzeniami, 



 13 

10. oczyszczenie tynków pod nowe malowanie, wykładzinę lub glazurę na ścianach nie 

wyburzanych. 
 
 

Roboty stanu surowego i wykończonego: 

 

Roboty budowlane: 

1. uzupełnienie ubytków i wyrównanie istniejącej szlichty posadzkowej, 

2. montaż stolarki otworowej zewnętrznej –   drzwi zewnętrznych, 

3. wykonanie nowych izolacji poziomych przeciwwilgociowych 

4. wykonanie warstwy posadzkowej pod położenie nowych okładzin 

5. położenie nowych okładzin posadzkowych i ściennych 

6. wyrównanie ścian istniejących,  

7. montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej, 

8. szpachlowanie ścian 

9. malowanie ścian, 

10. montaż sufitów podwieszanych: systemowego modułowego lub z płyt g-k, 

11. malowanie sufitów nie modułowych, 

12. prace malarskie i glazurnicze, 

13. wykonanie robót budowlanych towarzyszących, 

14. wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek. 

 

Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

1. całkowitą wymianę instalacji elektrycznej, 

2. wykonanie oświetlenia ogólnego, miejscowego i ewakuacyjnego pomieszczeń o natężeniu 

zgodnym z przepisami (zgodnie z PN-EN 12464-1),  

(sterowanie oświetleniem w salach konferencyjnych ma umożliwiać jego ściemnianie i 

sekcjonowanie z zastosowaniem gotowych scen świetlnych przy użyciu pilotów 

bezprzewodowych. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie 

powinno być niższe od 1 lx, a przy urządzeniach ochrony przeciw pożarowej 5 lx na 

wysokości 0,8 m. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po 

zaniku oświetlenia ogólnego). 

3. wykonanie instalacji gniazd wtykowych — miejsce instalacji gniazd oraz ich obciążenie 

należy określić wraz z Zamawiającym, 

4. wykonanie zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,  

5. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu elektrycznego, 

6. wykonanie tablic i znaków informacyjnych, 

7. wykonanie i wpięcie sieci informatycznej pomieszczeń podlegających przebudowie w 

istniejącą sieć, 

8. wykonanie instalacji teletechnicznych, 

9. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,  

10. wykonanie instalacji nagłośnieniowej sal konferencyjnych, 

11. wykonanie instalacji multimedialnych, zapewniające możliwość prowadzenia prezentacji 

przy użyciu: 

 - rzutników – VGA oraz HDMI, 

 - odtwarzaczy nośników informacji, 

   - nagłośnienia.obejmujące: 

 

Instalacje sanitarne: 

1. wymiana instalacji centralnego ogrzewania CO: 

- wymiana rur  miedzianych (podejścia do grzejników) na rury tego samego rodzaju o 

właściwych średnicach  

- wymiana grzejników, 

- wymiana zaworów odcinających, termostatycznych i regulacyjnych, 
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2. wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) wraz z  

   klimatyzacją: 

- wykonanie nowych instalacji kanałów nawiewnych i wywiewnych wentylacji, 

      mechanicznej wraz z chłodzeniem i montaż urządzeń wentylacyjnych,  

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, 

- zakup i montaż central wentylacyjnych, urządzeń grzewczo-chłodniczych wraz z 

kompletnym wyposażeniem oraz urządzeniami i armaturą kontrolno-pomiarową, 

- montaż nowych czerpni i wyrzutni powietrza 

- montaż anemostatów i kratek wentylacyjnych zgodnie z wymogami norm,  

     -    montaż armatury sanitarnej  

- montaż nowych podłączeń wodociągowych, 

- dostosowanie odpływów kanalizacyjnych,  

- montaż i podłączenie sprzętu kuchennego będącego na wyposażeniu kuchni oraz 

przekazanego przez Zamawiającego. 

 

 

6. Szczegółowe wymagania budowlane dotyczące pomieszczeń 
 

Wszelkie prace dotyczące przedmiotowego budynku należy przeprowadzić w oparciu o 

niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną. 

 

ARCHITEKTURA  
Zakres przebudowy obejmuje: 

1) wnętrze budynku – sale konferencyjne, pokoje hotelowe, stołówka, kuchnia oraz 

pomieszczenia techniczne, korytarze, hol, recepcja oraz sanitariaty.   

2) Drzwi wejściowe wraz z pracami towarzyszącymi. 

 
 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 
 

WYKOŃCZENIE PODŁOGI 

• posadzki z terakoty/gresu, wykładziny PCV, dywanowe – do wymiany 

• terakota/gres preferowane wymiary 60/60 cm, dozwolone są płytki o mniejszych 

wymiarach,  

– po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykładzina dywanowa oraz PCV o bardzo dużym  

stopniu ścieralności – po uzgodnieniu wzoru i jakości z Zamawiającym. 

 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

• tynki dekoracyjne stiuki weneckie/stiuki imitujące kamień trawertynu — jako element  

             dekoracyjny;  

• malowanie farbami zmywalnymi wysokiej jakości — farby akrylowe lub akryllatex np.   

             Kabe, Imparat, lub równoważne. 

• ścienne okładziny winylowe zmywalne — w miejscach najbardziej narażonych na  

             zabrudzenia (np.pas odbojowy na wysokości oparcia krzeseł)  

• kolorystyka ścian w spokojnej tonacji, kolory: jasne beże, ecru, biele, szarości-                       

       uzgodnione z Zamawiającym 

 
 

WYKOŃCZENIE SUFITÓW  

• sufit podwieszany pełny z płyt g-k, trudno zapalny, niekapiący, nierozprzestrzeniający  

            ognia o właściwościach akustycznych (sufit w strefie komunikacji przestrzenny, z  

            otworami ukrywającymi oświetlenie pośrednie w postaci pasków ledowych o  

             odpowiednim natężeniu światła), 

• sufit podwieszany modułowy, trudnozapalny, niekapiący, nierozprzestrzeniający ognia o  

            właściwościach akustycznych: w salach konferencyjnych, o modułach płyt np. 120/60 cm  
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            lub 60/60 cm np. firmy Armstrong lub równoważne. Sufity sal konferencyjnych należy  

 wykonać ze szczególną starannością. 

 

DRZWI 

•   z ościeżnicą, zmywalne, trwałe, odporne na uderzenia, np. Interdoor lub równoważne. 

•  drzwi przeciwpożarowe o wymaganej ognioodporności ogniowej EI30. 

Drzwi o świetle przejścia nie zawężonym przez skrzydło drzwiowe min. 90 x 200cm, przy  

       czym skrzydło pierwszej kolejności otwierania musi mieć światło przejścia min. 90 cm.. 

 

OŚWIETLENIE 

Należy stosować oprawy ze źródłami LED lub świetlówkami. 

Lampy dekoracyjne: 

- oprawa dekoracyjna np. USO Boob 600 1L lub równoważny — w strefie ewentualnego     

         obniżenia sufitu podwieszanego; 

- panel LED np. Panel SP lub równoważny do sufitów podwieszanych — oprawa ze źródłem        

    LED – do sal konferencyjnych. 

  

Podane powyżej informacje, przedstawiają standard wykończenia wnętrz oczekiwany przez 

Zamawiającego. Standard elementów wykończenia wnętrz przedstawiony przez Wykonawcę 

nie może być gorszy niż przyjęty w niniejszym PFU. 

 

 

KONSTRUKCJA 
 

Pod względem konstrukcyjnym zmiany dotyczą przystosowania fragmentów konstrukcji  

budynków ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń. 

Może wystąpić konieczność wyburzenia części ścian działowych oraz wykonanie przebić w  

stropach lub ścianach pod nowe kanały wentylacyjne. 

Może wystąpić konieczność wykonania nowych konstrukcji wsporczych pod urządzenia  

wentylacyjne  lub podobne.  

 

W przewidywanym zakresie zmian wymagane prace budowlane nie będą miały 

negatywnego wpływu na stan techniczny konstrukcji i elementów budynku istniejącego. 

 

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz pod 

nadzorem osoby uprawnionej. 

 

 

7. Szczegółowe wymagania instalacyjne 
 

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
Należy wymienić istniejące instalacje CO. z wymianą grzejników na nowe oraz wymianie 

podlegają rurarze, zawory termostatyczne i zawory odcinające z dopasowaniem podejść 

(gałązek przyłączeniowych).  

 

 

Zasilenie central wentylacyjnych w ciepło: 

 Należy wykonać nową instalację wraz z zaworami odcinającymi, regulacyjnymi i 

automatyką zasilającą wentylatory nawiewne.  

 Przy zastosowaniu w centralach odzysku ciepła przewidzieć spadek zapotrzebowania na 

ciepło technologiczne. 

 Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
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Izolacje — wykonanie zgodnie z przepisami izolacji rurociągów z izolacją zaworów: 

- instalacja CO.— izolacja z pianki poliuretanowej np. STEINONORM 300 lub równoważny, 

- izolacja instalacji chłodniczej np. TERMAFLEX lub równoważny, 

- izolacja kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej z folią aluminiową. 

 

7.2. Instalacja wodno – kanalizacyjna. 

Należy wymienić istniejące rurarze wodno – kanalizacyjne w zakresie wskazanym w projekcie 

technologii kuchni i sanitariatów , a także zgodnie z wymaganiami  Zamawiającego. 

 

7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Ilości powietrza powinny być tak dobrane, by spełnić minimum higieniczne (20 m3/h na 

osobę) oraz odprowadzić znaczną część generowanych wewnątrz pomieszczeń i migrowanych 

z zewnątrz zysków ciepła, utrzymując temperaturę nawiewu nie niższą niż 18°C (zakładana 

Atmax 1 OK). Zakłada się temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach na poziomie 20°C przy 

obliczeniowej temperaturze zewnętrznej latem 30°C i 45% wilgotności względnej. Jeśli ilości 

powietrza wynikające z bilansu ciepła będą zbyt duże do istniejącego ustroju budowlanego, 

dopuszcza się chwilowe niedotrzymanie parametru temperatury wewnętrznej przy 

maksymalnym wypełnieniu pomieszczeń ludźmi i przy najwyższych temperaturach 

zewnętrznych, należy rozważyć możliwość montażu urządzeń chłodniczych typu multisplit — 

dochładzających w ekstremalnych warunkach pomieszczenia. 

Nie przewiduje się regulacji wilgotności w pomieszczeniach. 

Centrale wentylacyjne obsługujące projektowane instalacje wentylacyjne powinny być 

wyposażone w wewnętrzne agregaty chłodnicze zintegrowane z wymiennikami rotacyjnymi 

do odzysku ciepła, ze skraplaczami umieszczonymi w strumieniu powietrza wyrzutowego. 

Lokalizacja skraplacza i parownika umieszczonego w centrali powinna umożliwiać odzysk 

chłodu.  

Zastosować centrale wentylacyjne wyposażone w rotacyjne wymienniki do odzysku ciepła, a 

więc ich części nawiewne i wywiewne będą zintegrowane ze sobą i wykonać nowe kanały. 

Bilans powietrza powinien wykazywać niewielkie (~5%) nadciśnienie, aby zapobiec infiltracji 

powietrza zewnętrznego. 

 

 

W pomieszczeniach, w których została zastosowana wentylacja mechaniczna należy 

zlikwidować istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej. 

 

Sanitariaty 

W sanitariatach należy zastosować wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie 

załączaną razem ze światłem i działąjącą od 5 do 10 minut po jego wyłączeniu. Przedsionku 

sanitariatów wentylowane pośrednio poprzez przeciąganie. 

 

 

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7.4. Instalacje elektryczne i teletechniczne : 

W rozpatrywanej części budynku zakres robót musi być zgodny, lecz nie ograniczony do 

wykonania następujących instalacji elektrycznych: 

1. oświetlenia ogólnego i miejscowego, 

2. oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych, 

3. siły i grzejnictwa, 

4. ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

5. oprzewodowanie układów grzewczo-wentylacyjnych, 

6. zdalnych sterowań i wskazań, 

oraz następujących instalacji teletechnicznych: 

1. telefoniczno-komputerowa zintegrowana, 
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2. monitoringu wizyjnego, 

3. nagłośnieniowa, 

4. alarmowa. 

 

Instalacje elektryczne 
Rozpatrywana część budynku zasilana jest w energię elektryczną z rozdzielnicy za 

pośrednictwem wyprowadzonych z niej magistralnych wlz i podrozdzielnic oddzielnych dla 

instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych. Istniejącą rozdzielnicę z kablem zasilającym i wlz-

tami należy wymienić (kable i tory prądowe wykonać z miedzi ).  

Sieć rozdzielczą należy wykonać kablami typu YKYżo i YDYżo o przekrojach 

dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. Rozdzielnice mają być wyposażone w wyłącznik 

główny, rozłączniki bezpiecznikowe oraz wyłączniki. W rozdzielnicach osprzęt produkcji np. 

Moeller, Legrand, Schrack, ABB lub równoważny. 

 

W obiekcie ma zostać zainstalowana ochrona przepięciowa wykonana zgodnie z PN-IEC 

60364-4-443. Aparaty produkcji Dehn lub równoważny. 

Wewnętrzna sieć rozdzielcza nn obiektu oraz instalacja odbiorcza ma być wykonana w 

systemie T-NS. Należy także zastosować wyłączniki różnicowoprądowe.  

Wszystkie instalowane kable i przewody muszą posiadać fabryczne oznakowania. Należy 

stosować kable i przewody tylko z żyłami miedzianymi. Napięcie znamionowe izolacji kabli typu 

YKY — 1000 V, przewodów typu YDY -750V. Kable i przewody należy układać na tynku, pod 

tynkiem, na drabinkach kablowych, w korytkach. Przewody i kable powinny być ukryte. 

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne kable i przewody prowadzić w rurach 

osłonowych. Wszystkie przejścia kabli przez ściany lub stropy prowadzić w rurach lub 

przepustach systemowych. 

 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach ma być przyjęty w 

granicach określonych przez Polskie Normy. Oprawy oświetleniowe należy dostosować do 

charakteru pomieszczeń. Wszystkie oprawy oświetleniowe z jarzeniówkami w wersji 

skompensowanej. Oprawy wyposażone mają być w źródła światła energooszczędne typu 

kompaktowego lub świetlówki trójpasmowe. 

W pomieszczeniach konferencyjnych należy zastosować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

oraz podświetlane znaki kierunkowe, wyposażone we wbudowane baterie o minimalnym czasie 

świecenia 1h. Minimalny poziom natężenia na drogach ewakuacyjnych 1 lx, a przy urządzeniach 

ochrony ppoż. 5lx. Nad wyjściami ewakuacyjnymi z w/w pomieszczeń podświetlane znaki 

kierunkowe, wyposażone we wbudowane baterie o minimalnym czasie świecenia 1h.  

Instalacje siły dla gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 

stosownie do mocy odbiorników. Obwody siłowe należy wyprowadzić z lokalnych rozdzielnic i 

tablic. 

 

Instalacje teletechniczne 
Instalacje telefoniczną i komputerową należy wykonać jako zintegrowaną przewodami typu 

UTP kategorii VI, wyprowadzonymi z lokalnej szafy krosowniczej. Na każde stanowisko pracy 

salach konferencyjnych należy przewidzieć 1 punkt przyłączeniowy, składający się z dwóch 

przyłączy RJ45, do których możliwe jest przyłączenie komputera wtykiem RJ45 oraz telefonu z 

wtykiem RJ12. Instalacja ma również obejmować punkty dostępu dla sieci WLAN w salach 

konferencyjnych. 

 

W salach konferencyjnych należy wykonać instalacje multimedialne, audiowizuale, 

zapewniające możliwość prowadzenia prezentacji przy użyciu: 

- rzutników – VGA oraz HDMI, 

- odtwarzaczy nośników informacji, 

- nagłośnienia. 

 



 18 

Przewiduje się podłączenie jednostki centralnej systemu sterowania do budynkowej sieci LAN.  

 

 

Urządzenia przewidziane do montażu w poszczególnych salach, nie wchodzące w zakres 

niniejszego zamówienia: 

 

 - amplituner/wzmacniacz 

Moc wyjściowa rzeczywista (RMS): min. 120W, maksymalna: min. 160W, wyjścia: 

głośnikowe, liniowe i pre out; wejścia: AUX, AMP IN i mikrofonowe / liniowe: min. 4 szt. 

Regulacja głośności i regulacja tonów 

 

  - stacja mikrofonowa 

Minimalna liczba anten 2szt.obsługa 4 grup kanałów min. do 80 kanałów; mikrofon o mocy 

nadajnika wysoka 25mW, niska 2,5mW, czas pracy min. 8 godzin. 

 

  - projektor i ekran ścienny   

Projektor multimedialny o rozdzielczości natywnej 1600x1200 pikseli, minimum 3M pikseli o 

współczynniku proporcji 16:10 i mocy źródła .światła min. 225W zostanie zainstalowany pod 

sufitem za pomocą dedykowanego uchwytu sufitowego. Obraz z projektora będzie emitowany na 

elektrycznie rozwijanym ekranie projekcyjnym o powierzchni roboczej netto 240x150 cm. 

Funkcja dystrybucji i przełączania sygnałów będzie realizowana za pośrednictwem  

przyciskowego sterownika ściennego wbudowanych w ścianę w okolicach ekranu projekcyjnego 

oraz dodatkowo za pomocą bezprzewodowego dotykowego sterownika mobilnego o przekątnej 

min.9,7”. 

 

  - monitory  

Montowanie na sali dodatkowych 2 monitorów o przekątnej min.48” dających możliwość lepszej 

czytelności emitowanych materiałów dla osób siedzących w dalszych rzędach od ekranu 

projekcyjnego przy otwartej ściance działowej. Oba monitory zostaną zainstalowane na 

uchwytach ściennych z ruchomym ramieniem dających możliwość ustawieniu monitorów 

przylegle do ściany lub regulację do 90 stopni w poziomie względem ściany. Do systemu należy 

przyłączyć monitor, który będzie zainstalowany na korytarzu przed salą konferencyjną. 

 

 - głośniki sufitowe 

Nagłośnienie będzie realizowane z przewidzianych wszystkich miejsc, w których będzie można 

podłączyć komputery oraz z zestawu mikrofonów bezprzewodowych stanowiących część systemu 

odpowiedzialną za wzmocnienie zrozumiałości mowy. 

System nagłośnienia będzie składał się 6 szt. głośników sufitowych o mocy minimalnej 10 W, 

ustawionych na odpowiednich mocach odczepów transformatora 100V. Urządzeniami 

peryferyjnymi będą mikser audio oraz wzmacniacz mocy audio.  

 

 - floorboxy 

Do podłączania komputerów w standardzie HDMI min. 2 oraz VGA min. 2 + 1 gniazdo RJ 45. 

 - tablet, oprogramowanie 

Celem zwiększenia funkcjonalności obsługi sali przez np. administratora obiektu zastosowano 

bezprzewodowy tablet o przekątnej min. 9,7”, który będzie stanowił uzupełnienie przewodowego 

systemu sterowania z panelem wbudowanym w ścianę. Interfejs panelu bezprzewodowego 

zostanie zaprogramowany w sposób umożliwiający większy dostęp do menu urządzeń i ustawień 

systemu, co nie jest konieczne w przypadku oprogramowanych paneli przewodowych ze względu 

na ich bardziej intuicyjną obsługę przez osoby mające rzadszy kontakt z tego typu sterownikami. 
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 - kamera do wideokonferencji 

Rozdzielczość sygnału wejściowego: min. 1920x1080, liczba klatek na sekundę: min. 55, zoom 

optyczny i cyfrowy: min. 12, kąt widzenia w poziomie: min. 70° możliwość podłączenia do sieci 

przewodowej i bezprzewodowej, wejście HDMI, wejście mikrofonowe. 

 

 

 - sieć bezprzewodowa obsługująca sale 

Obsługująca min. 50 osób, standard IEEE 802.11. a/b/g/n, autoryzacja poprzez logowanie do sieci 

przeglądarki (podanie loginu i hasła) 

 

 - sterowanie  oświetleniem, 

Procesor sterujący z pamięcią operacyjną min. DDR3 SDRAM 256MB, pamięć flash: min. 4GB 

Czytnik kart pamięci umożliwiający odczyt kart: min. 16GB i karta pamięci: min. 16GB 

Komunikacja przewodowa za pomocą standardu Ethernet, port USB umożliwiający podpięcie 

konsoli komputera, port szeregowy RS-232, możliwość kontroli poprzez urządzenia z systemami 

IOS i Android TM
 , Możliwość zarządzania grupami i użytkownikami, protokoły bezpieczeństwa 

TLS, SSL, SSH. 

Przełącznik wysokonapięciowy: ilość kanałów analogowo/cyfrowych: min. 8, obsługiwane 

napięcie: 120-240 V 50/60Hz 

Silnik do przesuwania rolet o mocy min. 0,5kW. Dodatkowo elementy zasłaniające światło 

wpadające przez okna: rolety, szyny, linki, okablowanie, itp. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem         

              i wykonaniem robót określonych w programie 

 

- Rozwiązania proponowane w projektach budowlano-wykonawczych muszą być 

zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami. 

- Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, 

dopuszczenia, aprobaty techniczne bądź inne pozwolenia wymagane polskim prawem. 

 

Zestawienie najważniejszych przepisów: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.) z 2002r, 

• Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi  

       zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 września 1997 r. w  

      sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169,  

       poz. 1650 z 2003r. z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 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 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 

2198) oraz dyrektywą 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r.; 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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2. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

 

Budynek szkoleniowy, którego dotyczy niniejszy program położony jest na działce nr 51 w 

obrębie ewidencyjnym Barzkowice, gmina Stargard, której użytkownikiem wieczystym jest 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na podstawie decyzji 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.06.2005 r. RR.III.MN.7720/76/ 2005 wydanej na 

mocy przepisów art. 20 ust. 1pkt 2 i 4 oraz ust. 2 i 5 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o 

jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 356 i 1176). Oświadczenie 

zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych. 

 

3. Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego 

Posiadana dokumentacja na wniosek Wykonawcy jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego: 

- Niekompletna dokumentacja archiwalna — branża architektoniczna i instalacje — w wersji 

papierowej. 

       -   Mapa do celów opiniodawczych. 

 

4. Informacje dodatkowe 

 

Warunki związane z wykonaniem robót: 

Wszystkie roboty będą wykonywane w zespole czynnych obiektów. Wszystkie prace należy 

wcześniej zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym, dotyczy to m. in.: 

- czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, 

- uzgadniania czasu pracy pracowników. 

 

Roboty należy realizować w sposób jak najmniej uciążliwy (hałas, utrzymanie porządku w 

trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników. Należy wykonać 

prowizoryczne wydzielenia — np. z płyty OSB lub innej — rejonu prowadzenia robót. 

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy powinni być ubrani w odzież roboczą 

umożliwiającą identyfikację firmy. 

 

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych wskutek prac budowlanych należy pamiętać, 

że odbioru odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca odpowiednie 

uprawnienia. 

 

5. Uwagi końcowe 

 

Wymaga się, aby Wykonawca prac budowlanych dokonał „wizji lokalnej" na terenie obiektu i 

na własne ryzyko i koszt dokonał oceny zakresu prac koniecznych do wykonania dzieła celem 

uzyskania efektu końcowego. 

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny 

pełnego zakresu prac. 

Otoczenie powinno przez cały okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować 

utrudnień w dostępie do innych pomieszczeń. 

Jako wykonanie Przedmiotu Umowy („Zakończenie robót”) rozumie się pozytywny Odbiór 

Końcowy, w tym podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego 

Wykonania Robót. 

Wykonawca uwzględni w cenie umownej wszelkie prace stanowiące Zakres Robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w Umowie i niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. 


