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NAZWY I KODY USŁUGH ROBÓT WG. CPV 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71230000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie 

71322200-3 Usługi proj. rurociągów 

71323100-9 Usługi proj. Systemów zasilania energią elektryczną 

71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113500-0 Roboty na placu budowy 

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223300-9 Parkingi 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233123-4 Drogi dojazdowe 

45233161-5 Ścieżki piesze 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261214-7 
 

Kładzenie dachów bitumicznych 
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II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III.1. Wstęp 

III.1.1 Definicje pojęć zgodnie z art. 3 Rozdział 1 Ustawy Prawo Budowlane 

Ilekroć niniejszym opracowaniu jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany              
z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty               
i dach. 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  
z obiektem  budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez                                
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                       
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych                                  
niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej – należy  przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania                
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu               
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć  – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane                 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                            
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – STWiOR – zbiór wymagań 
technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą i odbiorem robót. 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

III.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

 
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejących hal magazynowych, 

cielętnika, wiaty oraz budynków gospodarczych na pomieszczenia magazynowo                      
– usługowe, działalność przetwórczą oraz pomieszczenia biurowo – socjalne dla firm 
inkubowanych  . Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Byczyna w miejscowości Polanowice 
na działkach 581/15 i 581/95 k.m. 3. teren byłego gospodarstwa rolnego. 
 
 Dane geodezyjne przedmiotu zamówienia : 
  Województwo : Opolskie 
  Powiat: Kluczborski 
  Jednostka ewidencyjna : Byczyna 

Obręb : Polanowice 
  Dz. Nr : 581/15 , 581/96 
  AM : 3 
 
Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie sektora biznesu i ułatwienie firmą dostępu                 
do profesjonalnych usług okołobiznesowych przez stworzenie instytucji otoczenia biznesu, 
tzw. Inkubatora Przedsiębiorczości, poprzez adaptację byłych hal magazynowych, cielętnika 
wiaty oraz budynków gospodarczych na pomieszczenia magazynowo – usługowe, działalność 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

“Adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych,  oraz budynków gospodarczych,                           
na Instytucję Otoczenia Biznesu – Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach „ 

 

6 | S t r o n a                                  Data opracowania : Byczyna, grudzień 2011 

przetwórczą oraz pomieszczenia biurowo – socjalne dla firm inkubowanych. 
Obecnie budynki nie są w żaden sposób wykorzystywane i stoją niezagospodarowane.            
W związku z powyższym można uznać, że utraciły one swoje pierwotne funkcję. 
Rewitalizacja tych budynków poprawi przede wszystkim funkcjonalność, estetykę                  
oraz usprawni wygodę ich wykorzystania. 
Dodatkowo wpłynie pozytywnie na jakość przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
województwa opolskiego. 
Instytucja która powstanie w adoptowanych budynkach będzie wspierać rozwój małych firm, 
umożliwi im prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach. 
Obecnie obszar opracowania nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
  
Adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, obory, wiaty, cielętnika                         
oraz budynków gospodarczych na pomieszczenia magazynowo – produkcyjno - usługowe, 
produkcyjne oraz infrastrukturę biurową złożona będzie na dwa etapy : 
 
ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zawartą w 
niniejszym opracowaniu; 
 
ETAP II – realizacja robót budowlanych;  
 
ETAP I 
1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej                       

z uwzględnieniem opracowań następujących elementów: 
- adaptację istniejących hal magazynowych, cielętnika, wiaty oraz budynków 

gospodarczych na pomieszczenia magazynowo – usługowe, działalność 
przetwórczą oraz pomieszczenia biurowo – socjalne dla firm inkubowanych 
poprzez zaprojektowanie rozwiązań technicznych brakujących elementów 
konstrukcji, takich jak: ściany, schody, stropy, belki i podciągi stalowe oraz inne 
elementy żelbetowe wykonane na budowie; 

- docieplenie budynku do wymaganych współczynników przenikania ciepła; 
- wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz uzupełnienie obiektu                          

w projektowaną stolarkę; 
- utylizację eternitu; 
- remont dachu; 
- ciągów pieszo-jezdnych (drogi ppoż.), chodników, schodków i ramp; 
- miejsc postojowych; 
- terenów zieleni niskiej i średniej z uwzględnieniem zieleni istniejącej; 

2. Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz wystąpi z upoważnienia Inwestora 
i w jego imieniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę                                          
w zakresie: 

- Projektu zagospodarowania terenu wraz w skali 1:500 zawierający: 
a) projekt ukształtowania terenu, 
b) projekt dróg pieszo-jezdnych, ppoż., parkingów 

- Projektu adaptacji obiektu architektoniczno-budowlanego; 
- Informacji o planie BIOZ (Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 
Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnień z administratorami sieci 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

“Adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych,  oraz budynków gospodarczych,                           
na Instytucję Otoczenia Biznesu – Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach „ 

 

7 | S t r o n a                                  Data opracowania : Byczyna, grudzień 2011 

wod. -kan. , sieci energetycznej i telekomunikacji. W przypadku zbliżeń i kolizji 
projektowanych rządzeń, uzgodnienia przyłączy z gestorami mediów z ZUDP. 

3. Projekty Wykonawcze w zakresie określonym w pkt. 1. 
4. Przedmiary robót w zakresie określonym w pkt. 1.. 
5. Kosztorysy inwestorskie w zakresie określonym w pkt. 1, powinny zawierać: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty demontażowe, 
- roboty montażowe, 
- roboty elektryczne, 
- roboty sanitarne, 
- wykonanie podbudów, 
- wykonanie nawierzchni, 
- wykonanie robót budowlanych i montażowych, 

6. Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                 
w zakresie określonym w pkt. 1. 

7. Inwestor we własnym zakresie zleci wykonanie mapy do celów projektowych 
w skali 1:500 
8. Inwestor we własnym zakresie zleci wykonanie badań geotechnicznych 
gruntu. 

9. Dokumentacja powinna obejmować na każdy z wymienionych budynków : 
� Projekt Budowlany z wymaganymi uzgodnieniami – 4 egz. 
� Projekt Wykonawczy – 4 egz. 
� Przedmiar robót – 2 egz. 
� Kosztorys inwestorski – 2 egz. 
� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz. 
� Wersje elektroniczne w formacie DWG,DOC oraz PDF – 2 egz. 

 
ETAP II 
 
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o wymaganą 
dokumentację projektową. 
 
Inwestycja w oparciu o wykonaną koncepcję obejmuję wykonanie następujących 
robót : 
 

1. Roboty demontażowe : 
• Demontaż istniejących ścianek działowych wewnątrz budynków, 
• Demontaż części istniejącej posadzki jeśli nastąpi taka konieczność, 
• Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
• Demontaż dachu na budynkach, 

 
2. Roboty budowlane : 

• Roboty murarskie 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty posadzkarskie 
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• Roboty dekarskie 
• Roboty ciesielskie 
• Roboty malarskie 

 
3. Roboty montażowe : 

• Montaż urządzeń wyładowczych w budynku magazynowym 
• Montaż wagi samochodowej wgłębionej na placu Inkubatora 

Przedsiębiorczości, 
 

4. Wykonanie niwelacji terenu pod drogę dojazdową, 
 

5. Budowa i montaż następujących elementów zagospodarowania terenu: 
• Wykorytowanie, 
• Podbudowa, 
• Ułożenie obrzeży, 
• Wykonanie dróg pieczo – jezdnych z masy asfaltowej, 
• Wykonanie miejsc postojowych masy asfaltowej, 

 
6. Wykonanie przyłączy instalacyjnych : 

• Telefonicznych, 
• Elektrycznych, 
• Wodno – kanalizacyjnych, 
• Alarmowych, 

III.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiaru zamówienia 

III.2.1 Zakres zadania inwestycyjnego 

III.2.1.1 Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku magazynowego                               
na budynek magazynowo – produkcyjny wraz z pomieszczeniami biurowo                              
– socjalnymi (nr 1). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji istniejącego nieużytkowanego budynku 
magazynu, na budynek magazynowo – produkcyjny oraz na pomieszczenia biurowo – 
socjalne dla firm inkubowanych , zlokalizowany będzie w miejscowości Polanowice na 
działce nr 581/96 k.m.3, 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym                        
nie jest wyposażony w przyłącza sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek 
budowany jest w technologii tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane                                     
z eternitu.  

III.2.1.1.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację istniejącego budynku po byłym magazynie,                       
na budynek magazynowo – produkcyjny wraz z pomieszczeniami biurowo - socjalnymi.         
W istniejącym budynku jednokondygnacyjnym zaprojektowaną jedną hale magazynowo – 
produkcyjną o nieuciążliwym charakterze o łącznej powierzchni 45,07m2, pomieszczenie 
biurowe o powierzchni 64,62m2, pomieszczenie socjalne dla pracowników firm 
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inkubowanych o powierzchni 19,81m2 oraz sanitariat o wymiarach 15,63m2. 

III.2.1.1.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji 
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Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 

Hala magazynowo 
produkcyjna  

45,07m2 

Pomieszczenie 
biurowe 

64,62m2 

Pomieszczenie 
socjalne dla firm 
inkubowanych 

19,81m2 

Sanitariaty 15,63m2 
  

b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 
Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                         
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku :  

� Powierzchnia zabudowy – 189,33 m2 
� Powierzchnia użytkowa – 145,13m2 
� Kubatura budynku – 946,65 m3 

 
Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych                   
niż zakładane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku; 

 
SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     

-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 
WG SEKOCENBUD-u 

 
BUDYNEK  MAGAZYNOWY Z POMIESZCZENIAMI BIUROWO-SOCJALNYMI NR 1 
 
   Pow. zabudowy 189,33m2 
   Pow. użytkowa  145,13m2 
   Kubatura            946,65m3 

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 
obiektu 

Udział % 
do 

wykonania 

Rzeczywisty % 
elementu 
scalonego 

Uwagi 

1 Stan zerowy 4,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
78,9 67 52,86  

3 Stan 
wykończeniowy 

wewnętrzny 

3,8 100 3,80  

4 Stan 0,9 100 0,90  
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wykończeniowy 
zewnętrzny 

5 Instalacje 
elektryczne 

9,1 100 9,1  

6 Instalacje 
sanitarne 

2,7 100 2,70  

7 Wentylacja 
mechaniczna 

0,5 100 0,50  

   Razem 69,86  
Cena 1m2 powierzchni użytkowej 1 508 zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 324 zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 946,65 x 0,6986 x 324 = 214 271 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 145,13 x 0,6986 x 1508 = 152 893 zł 
 
 Cena uśredniona (214 271+152 893)x1/2=183 582 zł 
 

III.2.1.2 Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku magazynowego na budynek 
magazynowo – produkcyjny (nr 2). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji istniejącego nieużytkowanego budynku 
magazynowego, na budynek magazynowo - produkcyjny , zlokalizowany                      
jest w miejscowości Polanowice na działce nr 581/96 k.m.3 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym nie jest wyposażony w przyłącza 
sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek budowany jest w technologii 
tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej.  

III.2.1.2.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe   

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację byłego budynku magazynowego,                            
na budynek magazynowo – produkcyjny. W istniejącym budynku jednokondygnacyjnym 
zaprojektowaną trzy halę magazynowo - produkcyjne oddzielone ściankami działowymi             
o powierzchniach 282,00 m2,195,60m2 i 300,00m2. 
 

III.2.1.2.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe; 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji; 
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Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 

Hala magazynowo 
produkcyjna 1 

282,00m2 

Hala magazynowo 
produkcyjna 2 

195,60m2 

Hala magazynowo 
produkcyjna 3 

300,00m2 

  
b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 

Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                         
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku :  

� Powierzchnia zabudowy – 840,18m2 
� Powierzchnia użytkowa – 777,60m2 
� Kubatura budynku – 5461,17 m3 
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Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych                  
niż zakładane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku; 

SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     
-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 

WG SEKOCENBUD-u 
 
BUDYNEK  MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNY NR 2 
 
   Pow. zabudowy 840,18m2 
   Pow. użytkowa  777,60m2 
   Kubatura         5 461,17m3 

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 
obiektu 

Udział % 
do 

wykonania 

Rzeczywisty % 
elementu 
scalonego 

Uwagi 

1 Stan zerowy 14,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
70,4 82 57,73  

3 Stan 
wykończeniowy 

wewnętrzny 

7,0 100 7,00  

4 Stan 
wykończeniowy 

zewnętrzny 

2,3 100 2,30  

5 Instalacje 
elektryczne 

2,1 100 2,10  

6 Instalacje 
sanitarne 

4,2 0 0  

7 Wentylacja 
mechaniczna 

0 0 0  

   Razem 69,13  
 

 
Cena 1m2 powierzchni użytkowej 1 670 zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 288 zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 5 461,17 x 0,6913 x 288 = 1 087 288 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 777,60 x 0,6913 x 1 670 = 897 717 zł 
 
 Cena uśredniona (1 087 288 +897 717)x1/2 = 992 503 zł 
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III.2.1.3 Adaptacja istniejącego budynku wiaty na budynek magazynowy wraz                                 
z urządzeniami wyładowczymi (nr 3). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji istniejącego nieużytkowanego budynku 
wiaty,     na budynek magazynowo - produkcyjny , zlokalizowany jest w miejscowości 
Polanowice  na działce 581/96 k.m. 3, 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym nie jest wyposażony w przyłącza 
sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek budowany jest w technologii 
tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane z eternitu.  
 

III.2.1.3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację byłego budynku wiaty  na budynek magazynowy               
z urządzeniami wyładowczymi . W istniejącym budynku jednokondygnacyjnym 
zaprojektowaną halę magazynową  o łącznej powierzchni około 138,49 m2, kosz zasypowy 
oraz montaż instalacji wyładowczych. 
 

III.2.1.3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji 
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Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 

Hala magazynowa 138,49 m2 
 

b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 
Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                                   
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku :  

� Powierzchnia zabudowy – 147, 28m2 
� Powierzchnia użytkowa – 138,49m2 
� Kubatura budynku – 883,68 m3 

 
Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych niż zakładane                       
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku; 

 
SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     

-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 
WG SEKOCENBUD-u 

 
WIATA NA BUDYNEK  MAGAZYNOWY Z URZĄDZENIAMI  WYŁADOWCZYMI NR 3 
 
   Pow. zabudowy 147,28m2 
   Pow. użytkowa  138,49m2 
   Kubatura            883,68m3 

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 
obiektu 

Udział % 
do 
wykonania 

Rzeczywisty % 
elementu 
scalonego 

Uwagi 

1 Stan zerowy 14,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
70,4 85 59,84  

3 Stan 
wykończeniowy 
wewnętrzny 

7,0 100 7,00  

4 Stan 
wykończeniowy 
zewnętrzny 

2,3 100 2,30  

5 Instalacje 
elektryczne 

2,1 100 2,10  
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6 Instalacje 
sanitarne 

4,2 0 0  

7 Wentylacja 
mechaniczna 

0 0 0  

   Razem 71,24  
 
Cena 1m2 powierzchni użytkowej 1 670 zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 288 zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 883,68 x 0,7124 x 288 = 181 306 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 138,49 x 0,7124 x 1 670 = 
164 763 zł 
 
 Cena uśredniona (181 306 +164 763)x1/2 = 173 035 zł 

III.2.1.4 Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku magazynowego na budynek 
magazynowo – produkcyjny (nr 4). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji istniejącego nieużytkowanego budynku 
magazynu, na budynek magazynowo - produkcyjny , zlokalizowany będzie                      
w miejscowości Polanowice na działce nr 581/96 k.m.3, 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym nie jest 
wyposażony w przyłącza sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek 
budowany jest w technologii tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane                           
z ocynkowanej blachy trapezowej.  

III.2.1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację istniejącego nieużytkowanego budynku magazyny, 
na budynek magazynowo – produkcyjny. W istniejącym budynku dwukondygnacyjnym 
zaprojektowaną na parterze dwie hale magazynowo – produkcyjne   o wymiarach 116,94m2              
i 113,98m2 oraz na pierwszym piętrze także dwie halę magazynowo – produkcyjne                            
o wymiarach 126,40m2 i 119,82m2. 

III.2.1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

“Adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych,  oraz budynków gospodarczych,                           
na Instytucję Otoczenia Biznesu – Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach „ 

 

17 | S t r o n a                                  Data opracowania : Byczyna, grudzień 2011 

 
 
 

 
 
 
 

Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 

Hala magazynowo 
produkcyjna I - 
parter 

116,94m2 

Hala magazynowo 
produkcyjna II - 
parter 

113,98m2 
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Hala magazynowo 
produkcyjna I – I 
piętro 

126,40m2 

Hala magazynowo 
produkcyjna II – I 
piętro 

119,98m2 

 
 

b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 
Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                         
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku :  

� Powierzchnia zabudowy – 284,21m2 
� Powierzchnia użytkowa – 477,30m2 
� Kubatura budynku – 2159,99 m3 

 
Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych                   
niż zakładane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku; 

 
SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     

-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 
WG SEKOCENBUD-u 

 
BUDYNEK  MAGAZYNOWY NR 4 
 
   Pow. zabudowy 281,41 m2 
   Pow. użytkowa  477,30 m2 
   Kubatura         2 159,99 m3 

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 
obiektu 

Udział % 
do 

wykonania 

Rzeczywisty % 
elementu 
scalonego 

Uwagi 

1 Stan zerowy 14,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
70,4 62 43,65  

3 Stan 
wykończeniowy 

wewnętrzny 

7,0 100 7,00  

4 Stan 
wykończeniowy 

zewnętrzny 

2,3 100 2,30  

5 Instalacje 2,1 100 2,10  
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elektryczne 
6 Instalacje 

sanitarne 
4,2 0 0  

7 Wentylacja 
mechaniczna 

0 0 0  

   Razem 55,05  
 

 
 
Cena 1m2 powierzchni użytkowej 1 670 zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 288 zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 2 159,99 x 0,5505 x 288 = 342 453 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 477,30 x 0,5505 x 1 670 = 438 
799zł 
 
 Cena uśredniona (342 453 +438 799)x1/2 = 390 626 zł 

III.2.1.5 Adaptacja byłego nieużytkowanego budynku obory na budynek produkcyjno – 
magazynowo - biurowy wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalnymi (nr 5). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji byłego nieużytkowanego budynku obory, 
na budynek magazynowo – produkcyjno - biurowy oraz na pomieszczenia socjalne dla 
firm inkubowanych , zlokalizowany będzie w miejscowości Polanowice na działce                           
nr 581/96 k.m. 3, 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym                           
nie jest wyposażony w przyłącza sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek 
budowany jest w technologii tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane z papy. 

III.2.1.5.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację budynku po byłej oborze, na budynek na budynek 
magazynowo – produkcyjno - biurowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W istniejącym 
budynku dwukondygnacyjny zaprojektowano na parterze pięć pomieszczeń magazynowo                 
– produkcyjnych, o wymiarach 185,58m2,190,88m2,116,02m2,51,65m2 i 51,65m2,                     
dwa pomieszczenia sanitarne o wymiarach 26,22m2 i 26,22m2 oraz dwa pomieszczenia 
socjalne dla firm inkubowanych 24,25m2, 24,25m2, zaprojektowano także dwa korytarze 
łączące pomieszczenia magazynowo – produkcyjne , sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne 
dla firm inkubowanych o wymiarach 22,45m2 i 22,45m2, a także klatkę schodową oraz 
schody. Natomiast na poddaszu zaprojektowano salę konferencyjną o wymiarach 51,92m2, 
korytarz łączący pomieszczenia biurowe o wymiarach 68,97m2, czternaście pomieszczeń 
biurowych o wymiarach odpowiednio – 22,60m2, 22,60m2, 22,60m2, 22,60m2, 21,30m2, 
16,95m2, 11,85m2, 11,85m2, 14,89m2, 17,12m2, 17,12m2, 17,12m2, 17,12m2, klatkę schodową                            
o wymiarach 33,84m2,pomieszczenie socjalne dla firm inkubowanych o wymiarach 24,25m2 
oraz sanitariat dla pracowników i petentów o wymiarach 26,22m2.     
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III.2.1.5.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji; 
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Nr 
Pom 

Nazwa pomieszczenia – parter  Powierzchnia 

P_I Pomieszczenie magazynowo - 
produkcyjne 

51,65m2 

P-II Pomieszczenie magazynowo - 
produkcyjne 

51,65m2 

P_III Pomieszczenie magazynowo - 
produkcyjne 

116,02m2 

P_IV Pomieszczenie magazynowo - 
produkcyjne 

190,88m2 

P_V Pomieszczenie magazynowo - 
produkcyjne 

185,58m2 

SO_1 Pomieszczenie socjalne dla firm 
inkubowanych 

24,25m2 

SO_2 Pomieszczenie dla firm 
inkubowanych 

24,25m2 

SA_1 Sanitariat 26,22m2 
SA_2 Sanitariat 26,22m2 
KO_1 Korytarz 22,45m2 
KO_2 Korytarz 22,45m2 
KL_1 Klatka schodowa wraz z schodami 33,84m2 

 
Nr 
Pom 

Nazwa pomieszczenia – poddasze  Powierzchnia 

K_1 Pomieszczenie przeznaczone na 
salę konferencyjną 

51,92m2 

KO_1 Korytarz 68,97m2 
B_1 Pomieszczenie biurowe 22,60m2 
B_2 Pomieszczenie biurowe 22,60m2 
B_3 Pomieszczenie biurowe 22,60m2 
B_4 Pomieszczenie biurowe 22,60m2 
B_5 Pomieszczenie biurowe 21,30m2 
B_6 Pomieszczenie biurowe 16,95m2 
B_7 Pomieszczenie biurowe 16,95m2 
B_8 Pomieszczenie biurowe 17,12m2 
B_9 Pomieszczenie biurowe 17,12m2 
B_10 Pomieszczenie biurowe 17,12m2 
B_11 Pomieszczenie biurowe 17,12m2 
B_12 Pomieszczenie biurowe 14,89m2 
B_13 Pomieszczenie biurowe 11,85m2 
B_14 Pomieszczenie biurowe 11,85m2 
KL_1 Klatka schodowa 33,84m2 
SO_1 Pomieszczenie socjalne dla firm 

inkubowanych 
24,25m2 

SA_1 Sanitariat dla pracowników oraz 
petentów 

26,22m2 
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b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 
Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                         
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku  :  

� Powierzchnia zabudowy – 981,23 m2 
� Powierzchnia użytkowa parteru – 775,46m2 
� Powierzchnia użytkowa poddasza – 482,12m2  
� Powierzchnia użytkowa razem – 1 257,58m2 
� Kubatura – 5 687,14m3 

 
Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych                   
niż zakładane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku; 

 
 

SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     
-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 

WG SEKOCENBUD-u 
 
BUDYNEK  PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-BIUROWY NR 5  
 
   Pow. zabudowy 981,23 m2 
   Pow. użytkowa 1 257,58 m2 
   Kubatura budynku 5 687,14m3 

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 
obiektu 

Udział % 
do 

wykonania 

Rzeczywisty % 
elementu 
scalonego 

Uwagi 

1 Stan zerowy 4,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
78,9 65 51,29  

3 Stan 
wykończeniowy 

wewnętrzny 

3,8 100 3,80  

4 Stan 
wykończeniowy 

zewnętrzny 

0,9 100 0,90  

5 Instalacje 
elektryczne 

9,1 100 9,1  

6 Instalacje 2,7 100 2,70  
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sanitarne 
7 Wentylacja 

mechaniczna 
0,5 100 0,50  

   Razem 68,29  
 

 
Cena 1m2 powierzchni użytkowej 2 307zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 363zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 5 687,14 x 0,6829 x 363 =1 409 800 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 1257,58 x 0,6829 x 2 307 = 1 981 255 
zł 
 
 Cena uśredniona  (1 409 800+1 981 255)x 1/2= 1 695 528 zł 
 

III.2.1.5.1.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe pomieszczeń 
administracyjnych Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach 

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację budynku po byłej oborze, na budynek na budynek 
magazynowo – produkcyjno - biurowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W istniejącym 
budynku dwukondygnacyjny zaprojektowano dwa pomieszczenia przeznaczone na siedzibę 
Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach o wymiarach 24,25 m2 24,25 
m2. 
 

III.2.1.5.2.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

b) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji; 
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Nr 
Pom 

Nazwa pomieszczenia – parter  Powierzchnia 

BIP_1 Pomieszczenie administracyjne 
Byczyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Polanowicach 

24,25m2 

BIP_2 Pomieszczenie administracyjne 
Byczyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Polanowicach 

24,25m2 

 
 
WYDZIELENIE KOSZTÓW PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH BYCZYŃSKIEGO 

INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLANOWICACH NA PODDASZU Z PRZEBUDOWY 
BUDYNKU PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – BIUROWEGO ( NR 5 ) 

 
 
 
Powierzchnia użytkowa 1 257,58 m2 

Powierzchnia pomieszczeń administracyjnych 24,25 m2 + 25,25 m2 = 48,50 m2 
 
48,50 m2 : 1257,58m2 = 0,0386 x 1 695 528 zł = 65 447 zł – koszt przebudowy wyłączonych 
pomieszczeń administracyjnych na potrzeby utworzenia Byczyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Polanowicach. 
 

III.2.1.6 Adaptacja byłego budynku cielętnika na budynek zakładu przetwórstwa 
owocowo – warzywnego (nr 6). 

1. Planowana inwestycja, polega na adaptacji byłego budynku cielętnika                           
na budynek  instytucji Otoczenia Biznesu, tzw. Inkubatora przedsiębiorczości – zakład 
przetwórstwa owocowo – warzywnego, zlokalizowany będzie                             
w miejscowości Polanowice na działce nr 581/15 k.m. 3, 

2. Budynek który jest obiektem wolnostojącym nie jest wyposażony w przyłącza 
sanitarne, elektryczne oraz sieć telefoniczną, budynek budowany jest w technologii 
tradycyjnej, pokrycie dachowe wykonane z eternitu.  

III.2.1.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Projekt koncepcyjny obejmuję adaptację byłego budynku cielętnika na pomieszczenie 
przetwórstwa owocowo – warzywnego. W istniejącym budynku jednokondygnacyjnym 
zaprojektowaną halę przetwórczo –  produkcyjną o łącznej powierzchni około 320,73 m2 , 
szatnie dla pracowników przetwórni o wymiarach około 6,52 m2, pomieszczenie socjalne dla 
firm inkubowanych o wymiarach 10,47m2 oraz toalety dla pracowników o wymiarach około 
4,65m2 

III.2.1.6.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

a) Zestawienie powierzchni użytkowych wraz z określeniem ich funkcji 
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Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 

Hala przetwórstwa 
owocowo - 
warzywnego 

320,73 m2 

Szatnia dla 
pracowników 

6,52 m2 

Pomieszczenie 
socjalne dla firm 
inkubowanych 

10,47 m2 

Sanitariat dla firm 
inkubowanych 

4,65 m2 

  
b) Wskaźnik powierzchniowo – kubaturowe 

Ustalone zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe                         
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”: 
 
Powierzchnia budynku :  

� Powierzchnia zabudowy – 384, 83m2 
� Powierzchnia użytkowa – 342,37m2 
� Kubatura budynku – 1 100,70 m3 

 
Zmiany wskaźników są możliwe w wyniku korekty na etapie Projektu Budowlanego.               

Mogą wystąpić również w wyniku konieczności dostosowania się do innych                   
niż zakładane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
c) Szacowany koszt przebudowy budynku, 

 
SZACOWANY KOSZTY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZO                                                     

-INWENTARSKICH W POLANOWICACH 
WG SEKOCENBUD-u 

 
BUDYNEK CIELĘTNIKA NA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - 
WARZYWNEGO NR 6 
 
   Pow. zabudowy 384,83m2 
   Pow. użytkowa  342,37m2 
   Kubatura         1 100,70m3   

 
Lp Elementy 

scalone robót 
Udział % 
w cenie 

Udział % 
do 

Rzeczywisty % 
elementu 

Uwagi 
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obiektu wykonania scalonego 
1 Stan zerowy 4,1 0 0  
2 Stan surowy 

zamknięty 
78,9 50 39,45  

3 Stan 
wykończeniowy 

wewnętrzny 

3,8 100 3,80  

4 Stan 
wykończeniowy 

zewnętrzny 

0,9 100 0,90  

5 Instalacje 
elektryczne 

9,1 100 9,1  

6 Instalacje 
sanitarne 

2,7 100 2,70  

7 Wentylacja 
mechaniczna 

0,5 100 0,50  

   Razem 56,45  
 

Cena 1m2 powierzchni użytkowej 1 508zł 
Cena 1m3 kubatury brutto                 324zł 
 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg kubatury 1 100,70 x 0,5645 x 324 = 201 316 zł 
Obliczenie kosztów przebudowy budynku  wg pow. użytkowej 342,37 x 0,5645 x 1508 = 
291 448 zł 
 
 Cena uśredniona (201 316+291)x1/2 = 246 382 zł 
 

2.1.1.7.1 – Łączny koszt termomodernizacji w budynkach : nr 1,5,6. 
 
Łączny koszt mający wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej                        
w budynkach termomodernizowanych wynosi 82753,19 zł która nie przekracza 
60% kosztów ogólnych robót budowlanych – 3681656,00 zł. 

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

IV.1. Wymagania dotyczące etapu I – wykonanie projektu 

 
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                               
i rozporządzeniami wymienionymi w pkt. V. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ich stosowania. 
Do rozwiązań projektowych Wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania                          
i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz.U.Nr 202, poz. 2072). 
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Specyfikacje powinny zawierać zbioru wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardów i jakości wykonywania robót w zakresie sposobu wykonywania robót, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych 
robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru 
robót podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg. Systematyki lub grup robót. 
 
 

IV.2. Wymagania dotyczące etapu II – realizacji budowy 

1.Bezpieczenstwo i higiena pracy.  

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych                           

z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również musi zapewnić pracę                        

w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniającą wymogi 

sanitarne. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich              

i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań 

lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy                    

ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości i w wykopach Do 

obowiązków Wykonawcy należy: 

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich 

urządzeń: 

 -zabezpieczających, 

 -socjalnych, 

-sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia. 

osób zatrudnionych przy realizacji budowy, 

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu 

oddziaływania budowy, przez: 

-trwałe wygrodzenie placu budowy, 

-wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robot wykonywanych na wysokości             

i w pobliżu wykopów. 

- zapewnienie: 

-środków pierwszej pomocy medycznej, 

-sprzęt ppoz., 

-oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy, 

-środki i sposoby powiadamiania straży pożarnej, pogotowia rat. i policji, -

środki i sposoby powiadamiania pogotowia: gazowego, energetycznego, 

wod.-kan. 

2.Ochrona Przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony 
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przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy wykonawca 

będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. 

Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robot              

lub personel wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

 

3.Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,                   

a w szczególności utylizacji gruzu rozbiórki, przeznaczając go do ponownego 

przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia 

dotyczy szczególnie: 

� gruzu ceglanego, kamiennego i betonowego, 

� asfaltu, 

� stali 

4.Ochrona własności Publicznej i prywatnej. 

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem 

terenu odpowiada Wykonawca. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

IV.3.Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i organizacji pracy  

 
1. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie                      

do sporządzenia projektu organizacji placu budowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem etapowego realizowania przedsięwzięcia wraz                     
z harmonogramem robót. 
Wykonawca obowiązany jest należycie zabezpieczyć istniejącą zieleń znajdującą 
się na terenie budowy oraz w pobliżu dróg dojazdowych. 
Nadmiar ziemi i gruzu odwieziony powinien zostać przez Wykonawcę                    
na wysypisko lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem. 

2. Zaplecze Budowy. 

Wykonawca zapewni na terenie budowy na czas prowadzenia robót zaplecze 
biurowe, magazynowe i szatniowo – socjalne w wielkości dostosowanej do ilości 
zatrudnionych pracowników. Miejsca do przebywania ludzi muszą być 
utrzymywane w czystości. 

3. Zapewnienie mediów na czas budowy. 
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Inwestor zapewni i wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej                     
dla potrzeb budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za rozprowadzenie             
ww. mediów do miejsc koniecznych dla realizacji budowy. 

4. Ogrodzenie budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ogrodzenia placu budowy               
i ochrony przed dostępem osób niepowołanych. 

5. Transport materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które               
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić 
terminowość wykonania robót. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Korzystając z dróg 
publicznych wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu            
do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdu i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do budowy. 

6. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie                                 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

- Oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z norma 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej                     
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską           
za zgodną w wymaganiami podstawowymi, lub 

- umieszczony w określonym prze Komisję europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał albo deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, lub 

- oznakowany znakiem budowlanym „B". 

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                       
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

IV.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu   na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robot, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany              

do prac musi być utrzymany dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi 
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spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

 

V. CZĘŚĆ INFORMACYHNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO.  

 - dokumenty i załączniki graficzne 

V.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

  Decyzja o warunkach zabudowy – dostarcza inwestor 

V.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 Dostarcza Inwestor 

V.3. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów. 

 Dostarcza Inwestor 

V.4. Przepisy prawne i normy związane z wykonywaniem zamierzenia budowlanego. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. u. z 

2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 

poz. 1133); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. 

U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi 

zmianami); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 2072); 

6. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robot budowlanych (M.P. z 

1996r. Nr 48, poz. 461); 
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7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa                   

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 

25, poz. 133); 

8. Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, 

poz. 8369); 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430); 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 

735); 

11. Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 

19, poz. 177); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26.09.2000r. w sprawie 

kosztorysowania norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 22); 

14. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r. Nr 

115, z późniejszymi zmianami); 
 

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami); 

16. Ustawa z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 

27, poz.96 , Dz. U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z późniejszymi zmianami); 

17. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 

26.06.2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); 

18. Ustawa z dnia 29.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym środowiska (Dz. U. z 

2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
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nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

20. Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z 

późniejszymi zmianami); 

21. Ustawa z dnia 16.04.2004r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 

881); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002r. Nr 209, poz. 1780); 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679); 

24. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. Nr 

81, poz. 351); 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

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

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 113, 

poz. 728); 

27. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, 

poz. 627); 

28. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628); 
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V.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne                                               
do zaprojektowania robót budowlanych. 

RYSUNKI : 

1. Plan rozmieszczenia Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z umieszczeniem wagi. 

2. Przekrój i Elewacje ; 

a) Nr 1 – Budynek  magazynowy z pomieszczeniami biurowo – socjalnymi, 

b) Nr 2 – Budynek magazynowy, 

c) Nr 3 – Budynek magazynowy z urządzeniami wyładowczymi, 

d) Nr 4 – Budynek magazynowy, 

e) Nr 5 – Budynek produkcyjno – usługowo – biurowy,   

f) Nr 6 – Budynek na zakład przetwórstwa – owocowo warzywnego, 
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Plan rozmieszczenia Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości                                  
w Polanowicach wraz z umieszczeniem wagi 
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Plan zagospodarowania działki : 
1. Budynek magazynowy z pomieszczeniami biurowo – socjalnymi, 

2. Budynek magazynowy, 

3. Budynek magazynowy z urządzeniami wyładowczymi, 

4. Budynek magazynowo – produkcyjny  

5. Budynek porodukcyjno – usługowo – biurowy, 

6. Budynek na zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego, 

7. Waga, 

8. Plac dla samochodów ciężarowych, 

9. Drogi, 

10. Utwardzenie terenu, 

11. Parkingi, 

12. Tereny zieleni, 

13. Tereny niezagospodarowane, 
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2. Przekrój i Elewacje; 
a) Nr 1 – Budynek  magazynowy z pomieszczeniami biurowo – socjalnymi, 
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2. Przekrój i Elewacje; 
b) Nr 2 – Budynek magazynowy, 
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2. Przekrój i Elewacje; 
c) Nr 3 – Budynek magazynowy z urządzeniami wyładowczymi, 
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2. Przekrój i Elewacje; 
d) Nr 4 – Budynek magazynowy, 
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2. Przekrój i Elewacje; 
e) Nr 5 – Budynek produkcyjno – usługowo – biurowy 
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2. Przekrój i Elewacje; 
f) Nr 6 – Budynek na zakład przetwórstwa – owocowo warzywnego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


