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Spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 
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CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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I CZEŚĆ OPISOWA 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem projektu jest wymiana źródła ciepła na ekologiczne, wymiana oświetlenia na 

LED-owe oraz montaż instalacji PV budynków użyteczności publicznej należących do  

Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

 

Zakres modernizacji 

1. Budynek Główny Pałac: 

- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO, 

- modernizacja instalacji CO  

- modernizacja oświetlenia na LED-owe. 

2. Budynek Terapii 

- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO,  

- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u., 

- modernizacja oświetlenia na LED-owe. 

3. Budynek Hydroforni 

- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO,  

  - modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u., 

  - modernizacja oświetlenia na LED-owe. 

4.  Budynek gospodarczo techniczny z garażami 

- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO, 

  - modernizacja oświetlenia na LED-owe. 

Ponadto w zakres modernizacji wchodzi instalacja paneli fotowoltaicznych w formie farmy 

fotowoltaicznej wolnostojącej na działce przynależnej do kompleksu budynków. 

 

Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 

ekologiczne, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcja emisji szkodliwych 

substancji do środowiska. 

 

 



                                                                                                         
 

 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 
 

 W niniejszym rozdziale i jego podrozdziałach zawarte zostaną informacje na 

temat charakterystycznych parametrów określających przedmiotowe obiekty lub/i zakres 

niezbędnych robót do przeprowadzenia. 

 

Podstawowe dane dotyczące budynków 

 

 Analizowane obiekty zlokalizowane są we wsi Woskowice Małe, położonej w 

województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów. Woskowice 

Małe położone są 11 km na północny wschód od Namysłowa. Poniżej mapa z zaznaczoną 

lokalizacją kompleksu budynków wchodzących w skład Ośrodka Leczenia Odwykowego. 

 



                                                                                                         

 
Przedmiotem opracowania są 4 obiekty, których dane charakterystyczne szerzej 

omówiono w pozostałej części niniejszego dokumentu. Na szczególną uwagę zasługuje 

budynek Główny Pałac, który to powstał około 1800 r. na zrębie wcześniejszej budowli. 

Ostatnia przebudowa w 1912 roku nadała jej styl neogotycki. Pałac wybudowano na 

planie prostokąta z wysoką wieżą od wschodu, obecnie znajduje się w nim Ośrodek 

Leczenia Odwykowego (OLO), od 1960 roku. Niniejszy budynek znajduje się w rejestrze 

zabytków nieruchomych woj. Opolskiego. Pozostałe obiekty nie znajdują się w rejestrze 

zabytków. Na zdjęciu poniżej widok z satelity analizowanych obiektów. 

 



                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Budynek Główny Pałac 

 

Dane ogólne  

Liczba kondygnacji 3(6) nadz. oraz 1 podz. 

Kubatura budynku [m3] 6759,35 m3 

Powierzchnia zabudowy budynku 

[m2] 

672,40 

Kubatura części ogrzewanej [m3] 5203,48 

Powierzchnia netto budynku [m2] 2247,33 

 

       Poniżej plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 

również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu oraz armatury lub urządzeń 

przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Kolorem 

czerwonym oznaczono Budynek Główny- Pałac. 

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna przedmiotowego obiektu. 



                                                                                                         

 

Widok dachów – Budynek Główny Pałac 

 

Widok elewacji południowej & wschodniej – Budynek Główny Pałac 

 

 

Widok elewacji południowej – Budynek Główny Pałac 



                                                                                                         

 

Widok elewacji północnej – Budynek Główny Pałac 

 

Widok elewacji zachodniej – Budynek Główny Pałac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Budynek Terapii 

 

Dane ogólne  

Liczba kondygnacji 2 

Kubatura budynku [m3] 4747,53 

Powierzchnia zabudowy budynku [m2] 873,28 

Kubatura części ogrzewanej [m3] 4747,53 

Powierzchnia netto budynku [m2] 1439,21 

 

       Poniżej plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 

również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu oraz armatury lub urządzeń 

przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Kolorem 

czerwonym oznaczono Budynek Terapii. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Poniżej dokumentacja fotograficzna przedmiotowego obiektu. 

 

Widok dachów – Budynek Terapii 

 

Widok elewacji południowej – Budynek Terapii 

 

Widok elewacji północnej & zachodniej – Budynek Terapii 



                                                                                                         

 

Widok elewacji zachodniej– Budynek Terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Budynek Hydroforni 

 

Dane ogólne  

Liczba kondygnacji 1 

Kubatura budynku [m3] 188,96 

Powierzchnia zabudowy budynku [m2] 71,40 

Kubatura części ogrzewanej [m3] 188,96 

Powierzchnia netto budynku [m2] 51,77 

 

Poniżej plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 

również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu oraz armatury lub urządzeń 

przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Kolorem 

czerwonym oznaczono Budynek Hydroforni. 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Poniżej dokumentacja fotograficzna przedmiotowego obiektu. 

 

Widok elewacji oraz dachu – Budynek Hydroforni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Budynek gospodarczo techniczny z garażami 

 

Dane ogólne  

Liczba kondygnacji 1 

Kubatura budynku [m3] 1250,00 

Powierzchnia zabudowy budynku [m2] 397,60 

Powierzchnia netto budynku [m2] 320,00 

Pow. ogrzewana lokali użytkowych 

oraz innych pomieszczeń 

niemieszkalnych [m2] 

 

 

Poniżej plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 

również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu oraz armatury lub urządzeń 

przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Kolorem 

czerwonym oznaczono Budynek gospodarczo techniczny z garażami. 

 

 

 



                                                                                                         
Poniżej dokumentacja fotograficzna przedmiotowego obiektu. 

 

Widok elewacji oraz dachu – Budynek samochodów osobowych i dostawczych 

 

 

Widok elewacji wschodniej – Budynek samochodów osobowych i dostawczych 

 

 Ogólny zakres zamówienia 

 

 Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje 

administracyjne, takie jak: 

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym dokumentacji projektowej, 

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

- uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, 



                                                                                                         
- wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz montażem niezbędnych 

materiałów i wyposażenia, 

-wszelkie rozwiązania projektowo - wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego). Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, jeśli na etapie wykonawstwa zaszły istotne odstępstwa od projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
 

Instalacje Sanitarne 

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 Źródłem ciepła dla całego kompleksu budynków będą dwie kaskady pomp ciepła 

typu powietrze/woda. Kaskady te wyposażone będą w dwustopniowe pompy ciepła 

powietrze/woda, z których jedna będzie zaopatrywała główny budynek pałacu, a druga 

budynek terapii wraz z budynkiem hydroforni oraz budynkiem gospodarczo technicznym z 

garażami.   Projekt instalacji c. o. należy sporządzić w oparciu o aktualny przydział mocy i 

informację o obiekcie, o które należy wystąpić do inwestora. Ponadto instalację pompowni 

należy wykonać zgodnie z ogólnymi założeniami techniczno-eksploatacyjnymi dla instalacji. 

Wszystkie instalacje muszą być wyposażone w armaturę odcinającą i regulacyjną oraz muszą 

posiadać odpowiednie opomiarowanie. Przedmiotową instalację należy wykonać w oparciu o 

przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie użytkowe 

poszczególnych pomieszczeń. 

Instalacja CO  

 Instalację centralnego ogrzewania zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 

270 wraz z późniejszymi zmianami). Obliczenia strat ciepła zgodnie z normą PN-EN 12831: 

2006. Należy wykonać charakterystykę energetyczną dla budynku zgodnie z wymaganiami z 

warunków technicznych WT 2014 (wartość współczynnika Ep po 1 stycznia 2017). 

Obliczenia regulacji instalacji CO wykonać dla parametrów wody instalacyjnej 55/45°C.  

Planuje się wymianę instalacji CO jedynie w Budynku Głównym – Pałacu, ze względu na zły 

stan techniczny instalacji. Instalacja powinna zostać wyposażona w klimakonwektory, które 

pozwolą na chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim, a ogrzewanie w okresie przejściowym 

oraz w zimie. Ponadto należy wymienić wszystkie rurociągi, ze względu na ich zły stan 

techniczny. 

 Instalacja c.w.u. 

 Instalację ciepłej wody użytkowej należy wykonać osobno dla głównego budynku 

pałacu oraz budynku terapii. Dla głównego budynku pałacu należy zaopatrzyć w c.w.u. 

jedynie pomieszczenia na kondygnacji 0 ze szczególnym uwzględnieniem kuchni, jadalni i 

sanitariatów (jeśli to konieczne, to należy wykonać instalację cyrkulacyjną kondygnacji 0). 



                                                                                                         
Dla budynku terapii należy włączyć się do istniejącej instalacji c.w.u. i zaopatrzyć cały 

obiekt. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zastosowanie stacji świeżej wody  użytkowej 

o wydajności dla budynku terapii nie mniejszej jak 100 litrów/min, a dla głównego budynku 

pałacu nie mniejszej jak 45 litrów/min z możliwością rozbudowy w układzie kaskadowym. 

Zastosowanie stacji świeżej wody użytkowej zabezpiecza pensjonariuszy przed szkodliwymi 

drobnoustrojami takimi jak bakterie Legionella. Stacja c.w.u. powinna być wyposażona w 

obieg cyrkulacji, króćce poboru wody do badań oraz możliwość płynnej regulacji temperatury 

wody. Cyrkulacja powinna zapewniać możliwość regulacji czasowej oraz temperaturowej na 

podstawie rozbioru wody, co pozytywnie wpłynie na energochłonność obiektu.  

Instalacja pomp ciepła 

Modernizowana kotłownia zostanie podzielona na dwie kaskady dwustopniowych pomp 

ciepła powietrze/woda, z których jedna będzie zaopatrywała główny budynek pałacu, a druga 

budynek terapii wraz z budynkiem hydroforni oraz budynkiem gospodarczo technicznym z 

garażami.  Kaskady należy wykonać na podstawie aktualnego przydziału mocy cieplnej i 

informacji o obiekcie, o które należy wystąpić do inwestora. Kaskada ma zostać wyposażona  

m.in. w: dwustopniowe  pompy ciepła powietrze/woda, o mocy nie mniejszej jak 80kW dla 

pojedynczego urządzenia w wykonaniu monoblock ze względu na hermetyczny układ gazowy 

(termodynamiczny). Jeśli to konieczne należy uwzględnić również niezbędne prace 

elektryczne w ramach przygotowania instalacji elektrycznej do zasilania przedmiotowej 

kaskady pomp. Ze względu na proponowany charakter urządzenia w wykonaniu monoblock, 

urządzenie powinno być wyposażone w wymiennik odporny na zamarzanie, w przypadku 

braku zasilania nie krócej niż 18h przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej jak minus 30oC. 

Urządzenia powinny mieć poszerzony zakres pracy w temperaturach zewnętrznych (do – 

30oC) w celu zapewnienia monowalentnej pracy urządzenia oraz możliwości zasilania na 

wyjściu z urządzenia temperaturami nie niższymi jak 65oC. W celu zapewnienia trwałości 

urządzenia powinny być wyposażone w spiralne sprężarki wraz z zaworem EVI (wtrysk 

gorącej pary), ponadto wskazane jest aby pompy ciepła charakteryzował jak najwyższy 

wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło SCOP nie mniejszy jak 2,75. Pompy ciepła 

powinny mieć możliwość pracy w trybie rewersyjnym (chłodzenie). Ze względów 

bezpieczeństwa urządzenia powinny mieć wylot powietrza skierowany pionowo do góry.  Z 

uwagi na charakter obiektu oraz optymalizację kosztów eksploatacji wskazanym jest montaż 

pomp ciepła wyposażonych w układ optymalizacji ciśnienia odszraniania. Przedmiotowe 



                                                                                                         
urządzenia powinny mieć możliwość zdalnego sterownia i monitorowania pracy. Wskazanym 

jest aby producent/dostawca zapewnił fabryczny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny 

niezależny od wykonawcy. Przepływ czynnika pomiędzy pompami ciepła powinien zostać 

wykonany w rurach preizolowanych możliwie minimalizując prace ziemne ze względu na 

zabytkowy charakter obiektu. Każda pompa powinna być wyposażona w grupę pompową 

zawierającą zawór cztero- drogowy wraz z siłownikiem, z możliwością automatycznej 

regulacji ciśnienia oraz temperatury. Kaskada pomp powinna zostać połączona z buforem 

(zestawem buforów) ciepła, które będą zapewniały stały odbiór ciepła przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego przepływu dla pomp. Bufory powinny zapewniać warstwowe 

ładowanie czynnika grzewczego oraz posiadać izolację nie mniejszą jak 160mm oraz króćce 

umożliwiające podłączenia szczytowego źródła ciepła takiego jak grzałka elektryczna lub 

kocioł elektryczny. Wymagane jest wyposażenie instalacji w układ demineralizacji z 

oddzielnym licznikiem wody. Ze względu na brak modernizacji instalacji c.w.u oraz c.o. 

zaleca się montaż odmulaczy oraz filtrów o wysokiej sprawności zarówno na zasilaniu jak i 

na powrocie przedmiotowych obiegów cieplnych, które należy uprzednio wyczyścić za 

pomocą środków chemicznych. Instalacje c.w.u oraz c.o. powinny zostać wyposażone w 

ciepłomierze ultradźwiękowe z opcją zdalnego odczytu,  zabezpieczenie instalacji CO jako 

właściwe dla systemu zamkniętego, zabezpieczenie instalacji CWU poprzez zawór 

bezpieczeństwa. Instalacja grzewcza powinna zostać wyposażona w rozdzielacze pełno-

przepływowe w izolacji termicznej z możliwością rozbudowy modułowej. Obiegi grzewcze 

powinny zostać wyposażone w zestawy pompowe z zaworem 4- drogowym oraz siłownikiem 

z możliwością równoważenia hydraulicznego instalacji na podstawie różnicy ciśnień i 

temperatury w obiegu grzewczym oraz możliwość zdalnego odczytu i regulacji parametrów. 

 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby w ramach wynagrodzenia umownego, w 

dokumentacji pompowni uwzględnić: 

• w dokumentacji należy przewidzieć jeśli zajdzie taka potrzeba modernizację 

istniejącej instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania pomp ciepła ( już na etapie 

uzgodnień Dokumentacji), 

• wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej ma obowiązek przekazać 

komplet dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją techniczno- ruchową 

poszczególnych elementów instalacji (pompy ciepła, grupy pompowe, urządzenia 

pomiarowo- sterujące).  



                                                                                                         
• w ramach zamówienia należy również uwzględnić - zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” i Polską Normą PN-B-02423:1999 - modernizację pomieszczenia 

pompowego pod kątem budowlanym (ściany, strop, podłogi, drzwi wewnętrzne) jeśli 

zajdzie taka potrzeba zarówno w budynku pałacowym jak i hydroforni.  

• ponadto przedmiotową instalację zarówno projekt jak i montaż należy wykonać w 

oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie 

użytkowe poszczególnych pomieszczeń. 

System zarządzania energią 

 

 Instalacja grzewcza CO winna zostać przystosowana do systemowego 

kompleksowego zarządzania energią poprzez zamontowanie odpowiedniego sprzętu 

zarządzającego - sterującego. Wszystkie wymagające ogrzewania pomieszczenia w budynku 

zasilić w ciepło z w/w pompowni. Należy zamontować urządzenia do regulacji godzinowo- 

dobowej i zapewnić pełną automatyka obiegów grzewczych oraz centralny monitoring 

zużycia energii cieplnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram 

realizacji inwestycji. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac 

budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

-organizacji robót budowlanych, 

-zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-ochrony środowiska, 

-warunków bezpieczeństwa pracy, 

-zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową. 

 

 

mgr inż. Piotr Klimczak 

UPRAWNIENIA BUDOWLNE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W 

SPECJALNOŚCI SANITARNEJ  

nr. uprawnień OPL/1350/PBS/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Modernizacja  Oświetlenia 

Budynek posiada oświetlenie tradycyjne, bez automatycznej regulacji natężenia. 

Planuje się modernizacje oświetlenia poprzez podmianę punktów świetlnych na LED.  

W miejsce opraw (świetlówkowych, metahalogenowych oraz żarowych) planuje się 

zastosowanie oświetlenia energooszczędnego LED. Ponadto planuje się montaż czujników 

obecności w toaletach i montaż czujników ruchu na korytarzach. W zakresie zaprojektowania 

i wymiany istniejącego oświetlenia w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz 

mocy opraw wraz z dostosowaniem ich parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu 

natężenia oraz równomierności oświetlenia. Ponadto jeśli zajdzie taka potrzeba należy 

przygotować projekt budowlany, który dostosuje analizowane obiekty do obecnych wymagań 

prawnych. Poniżej w tabelach przedstawiono zestawienie zainstalowanego oświetlenia dla 

analizowanych obiektów. 

 



                                                                                                         

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
Instalacja paneli fotowoltaicznych 
 

W chwili obecnej na terenie obiektu nie występuje instalacja fotowoltaiczna. 

Rozpatruje się zabudowę układu na działce Inwestora nieopodal istniejących obiektów. 

Maksymalna rozpatrywana moc instalacji nie przekracza 50 kWp (z uwagi na możliwość 

uwzględnienia liczników dwubiegunowych do struktury oddawania do sieci ewentualnej 

nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację – program Prosument). 

Przewiduje się budowę kompletniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,00 kWp opartej na 

panelach fotowoltaicznych monokrystalicznych. Planowana do wybudowania instalacja 

fotowoltaiczna stanowi zespół prądotwórczy, nazywany również mikro źródłowym, który 

wykorzystuje w swoim działaniu energię odnawialną pochodzącą z energii słonecznej. 

Instalacja wg. Programu dofinansowania powinna wytwarzać wyłącznie energię elektryczną 

na potrzeby własne. Występujące chwilowo nadmiary energii elektrycznej będą oddawane do 

sieci za pomocą tzw. liczników dwudrogowych do miejscowej sieci elektrycznej. Realizacja 

ta wymaga od inwestora wystąpienia do operatora systemu sieci elektroenergetycznej o 

wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Planowana 

farma powinna się składać na przykład ze 120 szt. (400 Wp/szt. moc pojedynczego panela 

PV) paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1,05m x 2,12m, lub innych które sumarycznie 

wygenerują moc nie mniejszą jak 48,00 kWp . Instalacja umieszczona zostanie na gruncie, 

będącym w posiadaniu Inwestora. Poniżej lokalizacja planowanej farmy na mapie 

zasadniczej przedmiotowych nieruchomości zaznaczona kolorem czerwonym.  

 

 

 

 



                                                                                                         

Powierzchnia czynna instalacji – 266,50 m2. Panele należy zamontowanć na 

dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach konstrukcji samonośnych, które 

posiadają wymagane certyfikaty i zostaną zamontowane na gruncie. Panele mają zostać 

zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich nasłonecznienie. Podziału i 

rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów 

zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż. Połączenia paneli powinny być 

wykonane za pomocą złączy systemowych o odpowiedniej ilości łańcuchów w taki sposób 

aby były bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla innych. Każdy panel powinien być 

wyposażony w optymalizery, które to zwiększą wydajność przedmiotowej instalacji. Po 

zakończeniu prac montażowych wykonawca jest zobowiązany do przekazania orzeczenia 

rzeczoznawcy P.POŻ, iż jest bezpieczna i wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującym 

prawem i zasadami. Zamontowany w instalacji inwerter powinien posiadać możliwość 

monitoringu zarówno całej instalacji jak też pojedynczego panelu fotowoltaicznego co 

znacznie ułatwia wykrycie awarii oraz ciągły monitoring instalacji. 

Zakres inwestycji obejmuje następujący zakres prac: 

- budowę kompleksową instalacji fotowoltaicznej na dachu części produkcyjnej, wraz 

z podłączeniem przewodów elektrycznych do istniejącej sieci wewnętrznej budynku, 

- instalacja liczników dwukierunkowych dla celów przesyłowych nadmiaru 

wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. 

 

 

 



                                                                                                         
Opis wymagań Inwestora 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. W 

treści omówiono ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które Wykonawca 

w oparciu o opracowany przez siebie projekt wykonawczy uszczegółowi w opracowaniu p.n. 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (ST) i przekaże przed 

realizacją robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

poleceniami Zamawiającego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót. Wszelkie wymagania Zamawiającego kierowane będą do Wykonawcy za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów rozrzuty, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważane kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstałe w związku 

przyczynowym związanym z realizacją prac. 

 



                                                                                                         
Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania 

materiałów 

 Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 

zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spełniać 

postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, 

aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Do realizacji umowy należy stosować wyroby budowlane, które: 

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

• zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

•  uzyskały aprobatę techniczną. 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 

uwzględnić w ofercie). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. W wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne opłaty za złożenie 

gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 



                                                                                                         
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z opuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. 

Sprzęt i maszyny 

 Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien 

uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 

funkcjonowanie obiektów sąsiednich. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

oraz stan zabudowy. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 



                                                                                                         
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Środki transportu 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegał warunków określonych w 

projekcie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie, nie mogą być użyte przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które 

uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji 

ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym 



                                                                                                         
opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 

treści i postanowień. 

Program zapewnienia jakości 

 Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 

• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

•  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

•  sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

•  rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założona jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są 

określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. 



                                                                                                         
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z wymaganiami technicznymi. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badać. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i / 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone 



                                                                                                         
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie 

informacji dotyczącej BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas realizacji tejże umowy. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 



                                                                                                         
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Przedmiar i obmiar robót 

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robót będzie 

wykonywany jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót. Przedmiaru robót dokonuje 

Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie w/g ustaleń inspektora nadzoru. 

Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Ochrona Środowiska 

 Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

wymagań w zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opracowanie planu BIOZ, 

• ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych 

odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

• wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w 

warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania 

sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia 

zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie 



                                                                                                         
środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych 

zagrożeń), 

• - utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

• -przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

• -zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników 

podczas wykonywania pracy. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i 

utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. Wykonawca ma obowiązek 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. Zamawiający ma prawo do okresowego 

monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp. 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń 

szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, 

a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na 

zapleczu pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. 

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane z 

wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości 

Wykonawca. 

Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

-koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 

wniosku w Urzędzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i 

odbioru robót budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych - 

w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i 

audytu. 

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 



                                                                                                         
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu 

wyznaczonych uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i uprzednich ustaleń. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 



                                                                                                         
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i Zamawiający ustali nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z 

uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

• inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;. 

• specyfikacje techniczne; 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• recepty i ustalenia technologiczne; 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru; 

• protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły 

odbioru instalacji; 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych; 



                                                                                                         
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

• sprawozdanie techniczne; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę, 

podając swoje zastrzeżenia. Po uzupełnieniu dokumentacji powykonawczej przez 

Wykonawcę Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego. 

Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektów. 

Rozliczenie prac towarzyszących oraz robót zamiennych 

 

 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w 

cenie umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania. 

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o bazę cenową Sekocenbud z ostatniego 

kwartału. 

 

 

 



                                                                                                         
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

UWAGA! 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH 

USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NA ETAPIE PROJEKTU 

BUDOWLANEGO - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ KONIECZNOŚCI 

UZASADNIONEJ DOBOREM ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII LUB 

DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW. 

Dokumenty 

• Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

• Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - załącznik 

• Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wybrane przepisy budowlane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, póz. 2016, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, póz. 7, z późniejszymi zmianami;) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 

r., Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002 r., Nr 147, póz. 1229, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach. 



                                                                                                         
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 

62, póz. 627, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, póz. 1229, z 

późniejszymi zmianami;) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, póz. 

348, z późniejszymi zmianami;) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002  roku, Nr 75, póz. 690, z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

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

póz. 1133); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

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

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 121, póz. 1139); 

• 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, póz. 2072); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., Nr 47, póz. 401;) 

• Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Wspólnoty Europejskiej; 

• Inne właściwe przepisy. 

• Inne posiadane informacje i dokumenty 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją 

zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 



                                                                                                         
Opracowania projektowe i uzupełniające takie jak: 

• Audyt energetyczny wraz z uproszczoną inwentaryzacją obiektów 
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III SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT PIWNICY    P-1/8 

2. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT PARTERU    P-2/8 

3. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT I PIĘTRA    P-3/8 

4. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT II PIĘTRA     P-4/8 

5. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT III PIĘTRA    P-5/8 

6. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT IV PIĘTRA    P-6/8 

7. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT V PIĘTRA     P-7/8 

8. BUDYNEK PAŁACOWY - RZUT VI PIĘTRA    P-8/8 

9. BUDYNEK TERAPII – RZUT PARTERU    T-1/2 

10. BUDYNEK TERAPII – RZUT PIĘTRA    T-2/2 

11. BUDYNEK HYDROFORNI – RZUT PARTERU    H-1/1 

12. BUDYNEK GOSPODARCZO-TECHNICZNY – RZUT PARTERU G-1/1 

 

 


