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ZAKRES ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

45000000-7                Roboty budowlane  

45111300-1   Roboty rozbiórkowe 

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

45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

45262600–7   Różne specjalne roboty budowlane 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6   Roboty izolacyjne 

45330000-9   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi   
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r (Dz. U. z 

2015r poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 wraz 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami 

 Aktualna Mapa Zasadnicza z zasobów Biura Geodezji i Katastru Prezydenta M.ST. Warszawy 

z 6-go kwietnia 2017r. (licencja BG.6642.6015.2017_1465_CL1) 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
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1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont w trybie przebudowy wraz z modernizacją 

„Szklarni Adaptacyjnej” celem dostosowania jej pomieszczeń i wyposażenia do aktualnych 

potrzeb Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Ogrodu 

Botanicznego PAN w Warszawie, gm. Ursynów przy ul. Prawdziwka 2. Celem realizacji 

inwestycji jest dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb Inwestora, a także 

doprowadzenie istniejącego obiektu do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami 

„budowlanymi”. 

 

1.3. ZAKRES INWESTYCJI 

 

A.  PRACE PROJEKTOWE 

- wykonanie Inwentaryzacji do celów projektowych architektoniczno-budowlanej, 

konstrukcyjnej i instalacyjnej budynku „Szklarni adaptacyjnej”, 

- wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych, 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz badań podłoża gruntowego wraz z 

odkrywką i wymiarowaniem posadowienia obiektu, 

- opracowanie docelowej koncepcji projektowej wraz z jej fotorealistycznym 

zwizualizowaniem, 

- wykonanie kompleksowej, spełniającej wymagania ustawy zamówień publicznych, 

uzgodnionej z użytkownikiem i inwestorem wielobranżowej dokumentacji projektowej, 

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 

(STWiORB), 

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru, 

- uzgodnienie Dokumentacji projektowej ze wszystkimi wskazanymi jednostkami, 

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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B.  ROBOTY BUDOWLANE 

Zakres inwestycji obejmuje realizację remontu wraz z modernizacją budynku szklarni, 

adaptacyjnej, przeznaczonej dla rozmnażania roślin oraz zapewnienia prawidłowego 

środowiska dla ich pierwszego etapu aklimatyzacji. Prace remontowe będą polegały na 

wymianie elementów zadaszenia wraz z podkonstrukcją szklarni w celu jego dostosowania 

do obowiązujących parametrów wytrzymałościowych jak i fizyki budowli. 

Zmodernizowane zostanie także jej wyposażenie technologiczne, w zakresie: 

 

1.  wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej dla wydzielenia obwodu elektrycznego, 

2.  wykorzystanie uprawy hydroponicznej wraz z zamontowaniem wyposażenia, 

3.  unowocześnienie i zautomatyzowanie systemu wymiany powietrza,  

4. wymiana stałego wyposażenia szklarni,  

5. opcjonalna modernizacja systemu ogrzewania (zamiana grzejników na np. 

ogrzewanie powierzchniowe) niskoparametrowe np. płytowy fundament grzewczy 

akumulujący ciepło. 

 

Zakłada się realizację remontu w jednym etapie (całość) z podziałem na prace: 

I. demontaż szklarni istniejącej 

II. dostosowanie podłoża dla posadowienia 

III. montaż nowej systemowej szklarni 

IV.  dostosowanie wyposażenia technologicznego 

 

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Obecnie obiekt znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym. Zastosowane 

pierwotnie przy jego wznoszeniu rozwiązania techniczne uległy degradacji (korozja profili 

stalowych, spękane szklenie połaci dachowej jak i wybranych ścian  nie stanowi wymaganej 

bariery termicznej). Obecny stan obiektu stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla osób 

przybywających w jego pobliżu. Mając na uwadze powyższe zdecydowano o 

wyremontowaniu obiektu szklarni adaptacyjnej. Budynek wchodzi  w skład zespołu 

budynków administracyjno-dydaktyczno-laboratoryjnych. Przylega do wysokiej szklarni typu 

„venlo” w której znajduje się kolekcja roślin tropikalnych. Jest połączony parterowym 

łącznikiem z dwukondygnacyjnym (murowanym) budynkiem dydaktycznym. W zakres 

planowanej inwestycji będzie wchodziło również docelowe połączenie struktury 

funkcjonowania kompleksu zgodnie z opracowaną koncepcją projektową. Obecny budynek 

szklarni wyposażony jest w instalację: elektryczną, zimnej wody, centralnego ogrzewania, 

wentylowany jest grawitacyjnie na zasadzie „przewietrzania”. Dokumentacja projektowa dla 

remontu – przebudowy obiektu powinna poza swoim podstawowym zakresem kubaturowym 

wraz z branżami instalacyjnymi (sanitarnymi, elektrycznymi, technologicznymi), oraz 

zagospodarowaniem terenu otaczającego, uwzględniać również wszelkie zapisy uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych dostawców mediów oraz obowiązujących przepisów prawa, 
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norm i wytycznych Inwestora i Użytkownika. 

 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Z 

UWZGLĘDNIENIEM ETAPÓW „PRZED I PO” 

 STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

 
FUNKCJA OBIEKTU 

 
szklarnia adaptacyjna 

 
szklarnia adaptacyjna 

 
LICZBA KONDYGNACJI 

 
1 - przyziemie 

 
1 - przyziemie 

 
WYSOKOŚ W KALENICY 

 
5.05 m 

 
5.05 m 

 
DŁUGOŚĆ 

 
54.08 m 

 
54.10 m 

 
ROZPIĘTOŚĆ 

 
9.10 m 

 
9.10 m 

 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

 
492.20 m2 

 
492.31 m2 

 
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA 

 
467,02 

 
467,19 m2 

 
KUBATURA 

 
1808,57 m3 

 
1794,50 m3 

 
FORMA DACHU 

 
Symetryczny (30º) 

 
Symetryczny (30º) 

 
 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE POMIESZCZENIA: 
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Nie dopuszcza się odchyłek podstawowych gabarytów i powierzchni przyjętej w koncepcji 

architektonicznej, które nawiązują do parametrów istniejącej szklarni adaptacyjnej tak aby 

zapewnić realizacją przebudowy i modernizacji jako remontu budynku istniejącego.  
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1.5. OBSZAR  INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce: 

 

3/1 z obrębu 1-12–15 przy ul. Prawdziwka 2,  WARSZAWA, gm. URSYNÓW.  

 

Działka ta stanowią w całości własność:  SKARBU PAŃSTWA 

 

Użytkownik wieczysty:   POLSKA AKADEMIA NAUK 

Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa 

Zgodnie z załączonym do niniejszego zgłoszenia prac budowlanych oświadczeniem  

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane // KW_WA2M/00071122/0 

 

 

1.6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/783/2016 Rady m. st. Warszawy z dn. 07-07-2016, zmieniającą 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Muchomora część I południowa, prognozowane 

uchwalenie niniejszego planu ma nastąpić w 2018 r.  

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej m. st. Warszawy: 

(http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_ursynow)  

 

Informuje się, że ww. uchwała (projekt MPZP) znajduje się na etapie uzgodnień. 

 

 

 

 

http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_ursynow
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Teren prac remontowo-budowlanych podczas prowadzenia robót musi zostać wygrodzony  

i oznakowany zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Wykonawca robót budowlanych 

winien uzgodnić z Inwestorem zakres wygrodzonego terenu, sposób jego zabezpieczenia, w 

tym lokalizację zaplecza budowlanego, warunki dojazdu na teren inwestycji. Dojazd na plac 

budowy i zorganizowanie placu budowy proponuje się wykonać od ul. Prawdziwka. Podczas 

prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne 

terenu, roboty budowlane wykonywać należy ze szczególną ostrożnością w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia. Ze względu na istniejące sąsiedztwo obiektów, zieleni oraz 

uzbrojenie terenu, prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Prace powinny być prowadzone w okresie dodatnich temperatur (okres późnej wiosny, lata, 

wczesnej jesieni) w porozumieniu z Inwestorem i Użytkownikiem. Założono wykonanie prac 

budowlanych (montażowych) w trakcie jednego sezonu od wiosny do wczesnej jesieni.  

Dla prowadzenia prac w obiekcie proponuje się wykonanie tymczasowego przyłącza 

elektrycznego poprowadzonego w sposób bezpieczny – zgodny z wszelkimi normami. 

 

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Niniejsze opracowanie projektowe w swoim zakresie nie dotyczy zmiany zagospodarowania 

terenu.  Istniejące ukształtowanie terenu nie powoduje odprowadzania wód opadowych na 

sąsiednie działki. Podtrzymuje się dotychczasowe odprowadzenie wody deszczowej 

opadowej  

z dachu jak i nawierzchni utwardzonych do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych, bytowych jak i ścieków sanitarnych powstających  

w wyniku procesów technologicznych odbywać się będzie (jak dotychczas) do istniejącego 

systemu kanalizacji sanitarnej. Ukształtowanie terenu nie stanowi żadnych barier dla 

osób o ograniczonej zdolności poruszania się (w tym osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich).  

Zrealizowana w przyszłości zieleń wysoka nie może powodować zacienienia 

przedmiotowego budynku szklarni ani być w inny sposób uciążliwa dla użytkowników  

nieruchomości.  
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FOT. 1 – WIDOK (SYLWETKA) PRZEDMIOTOWEJ SZKLARNI Z KIERUNKU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

WIZUALIZACJA PROJEKTOWA Z UWGLĘDNIENIEM PRAC REMONTOWYCH ZNAJDUJE SIĘ MA STRONIE 20-tej. 

 
2.3. OCHRONA TERENU 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie zapisów 

prawa miejscowego / decyzji o warunkach zabudowy.  

Zgodnie z mapą ewidencji gruntowych (oznaczenia klas i użytków w zakresie opracowania) – 

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
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2.4. BILANS  ZABUDOWY (w zakresie opracowania) 
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2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA (w zakresie opracowania) 

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa 

budowa szklarni służącej do uprawy warzyw nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 

zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKU BUDOWLANEGO 

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409). Zgodnie z tą definicją przez 

obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

Analizy dokonano na podstawie: 

 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

wraz z późniejszymi zmianami, 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, 

zwanym dalej „WT” 

 

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się: 

 

Obszar oddziaływania ww. inwestycji, polegającej na kompleksowym remoncie wraz  

z modernizacją „Szklarni Adaptacyjnej” celem dostosowania jej pomieszczeń  

i wyposażenia do aktualnych potrzeb Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Powsinie,  mieści się w granicach działki na której znajduje się 

przedmiotowy obiekt, tj. 3/1  przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie, gm. Ursynów, nie wykracza 

poza granice parceli na której zlokalizowana jest szklarnia.  
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4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. INWENTARYZACJA 

Przedmiotowy obiekt szklarni stanowi niezależny konstrukcyjnie segment. Od strony 

zachodniej (poprzez parterowy łącznik) przylega do budynku administracyjnego. Od 

północnej do kompleksu szklarni z kolekcją roślin tropikalnych. Na całej długości szklarni 

wydzielono korytarz prowadzący do poszczególnych pomieszczeń, w których prowadzone są 

prace związane z rozmnażaniem roślin.  

 

FOT. 2 – WIDOK KORYTARZA WEWN. ISTNIEJĄCEJ SZKLARNI – widok w kierunku szklarni z kol. roś. tropikalnych 

Obiekt wybudowano w okresie obowiązywania nieaktualnych już norm dla obciążeń od 

wiatru i śniegu. W obecnych normach obciążenia i współczynniki bezpieczeństwa od 

wpływów atmosferycznych mają większe wartości. 

Główna konstrukcję nośną szklarni stanowią skręcane stalowe ramy z elementów 

dwuteowych. W kierunku podłużnym ramy połączone są ryglami i płatwiami. Poszycie dachu 

i ścian wykonano w postaci pojedynczego szklenia osadzonego w stalowych ramkach. Szyby 

mocowane są do ramek za pomocą kitu. Obiekt posadowiono w sposób bezpośredni na 

żelbetowych stopach, między którymi wykonano podwaliny pod ściany. Konstrukcja stalowa 

(główna i pośrednia) została ocynkowana. W trakcie oględzin stwierdzono lokalnie 

pojawiające się złuszczenia na powierzchni cynkowania, zwłaszcza w strefach węzłowych 

(połączenie słup-rygiel). Elementy ramek szybowych wykazują ogniska korozji. Kit mocujący 

szyby z uwagi na wiek i brak konserwacji, nie posiada odpowiedniej plastyczności, w 

znacznej części jest mocno spękany i wypada. Sytuacja ta będzie się nasilała w czasie 

działania wiatru (parcie i ssanie), które w skrajnych przypadkach może powodować 

wypadanie szyb. Stwierdzono również lokalne braki lub spękania szyb. 
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FOT. 3 – WIDOK Z POMIESZCZENIA W KIERUNKU NA KONSTRUKCJĘ ZADASZENIA 

 

4.2. WNIOSKI I ZALEZENIA: 

Biorąc pod uwagę wiek konstrukcji, konieczne jest przeprowadzenie generalnego remontu  

w trybie przebudowy, polegającego na odtworzeniu warstw powłok antykorozyjnych – 

usunięcie złuszczeń, odtworzenie warstw cynku lub zastosowanie innych farb. Prace te 

należałoby poprzedzić gruntownym oczyszczeniem – najlepiej przez piaskowanie do stopnia 

czystości Sa 2 ½. W tym celu konieczny byłby demontaż szklenia. Ponadto każda tafla 

szklana wymagałaby ponownego „kitowania”, z jednoczesnym usunięciem starych warstw 

mocujących. Prace remontowe nie zapewnią uzyskania odpowiedniej szczelności między 

poszczególnymi ramkami szklanymi. Natomiast pozostawienie konstrukcji stalowej  

i „dorobienie” poszycia ze szkła może skutkować brakiem modułowości między stalą i 

szkłem.  

Biorąc pod uwagę skalę kosztów jakie należałoby ponieść, zasadne jest zamontowanie 

nowej konstrukcji szklanej systemowej ze szkła hartowanego ESG lub ESG + VSG.  

Ponadto z rozmowy z zarządcą obiektu wynika, iż szklarnia w okresie zimowym nie zawsze 

jest ogrzewana lub utrzymywane są w niej niskie temperatury. Sytuacja ta może powodować 

zaleganie warstw śniegu na dachu, którego konstrukcja nie jest przystosowana do tego typu 

obciążeń. W przypadku zamontowania nowej konstrukcji powinno się uwzględnić aktualne 

wymogi normowe dla wpływów atmosferycznych (wiatr, śnieg) jak również obciążenia 

dodatkowe – np. od paneli fotowoltaicznych. 
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5. OBLICZENIA STATYCZNE 

5.1. DANE WYJŚCIOWE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na obszarze: 

 2 strefy obciążenia śniegiem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005 – „Obciążenia 
w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  śniegiem.” 

 I strefy  obciążenia  wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008 - „Obciążenia  
w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  wiatrem.”  

 Strefy o głębokości przemarzania gruntu hz  1,00m wg PN-EN 1997-1:2008 - „Grunty 
budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

Konstrukcja 

Elementem nośnym konstrukcji jest rama portalowa z profilu IPE 220 o sztywnych węzłach oparta 
przegubowo na fundamencie. W szczycie, narożu oraz połowie długości prętów założono rygle/tężniki 
poziome stężające ramę oraz skracające długość wyboczeniową (pręty 2 i 3). 

 

5.2. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

Tablica 1. Obciążenia stałe dachu 

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

f kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   przeszklenie 0,70 1,30  --  0,91 
2.   fotowoltaika 0,20 1,30  --  0,26 
3.   instalacje 0,10 1,30  --  0,13 

 : 1,00 1,30 -- 1,30 

 

Obciążenia klimatyczne 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005 

 
 
Połać bardziej obciążona: 
- Dach dwuspadowy 
- obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi 

  zwiększenie obciążenia Sk  o 20% 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 

 - strefa obciążenia śniegiem 2  Qk = 0,9 kN/m
2
 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 30,0
o
 

 C2 = 1,2·(60
o
-)/30

0
 = 1,2·(60

o
-30,0

o
)/30

o
 = 1,200 

Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = 1,20·Qk·C = 1,20·0,900·1,200 = 1,296 kN/m

2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 S = Sk·f = 1,296·1,5 = 1,944 kN/m
2
 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005  

S [kN/m2]1,944 1,296

30,0° 30,0°



318.2- Przebudowa szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z zaprojektowaniem, wydzieleniem i  wykonaniem obwodu elektrycznego i instalacji fotowoltaicznejw 

ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 

na działce nr 3 / 1 z obrębu 1 - 12 – 15 gm. URSYNÓW, ul. PRAWDZIWKA 2 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY       19 

POLSKA AKADEMIA NAUK OGRÓD BOTANICZNY  www.ogrod-powsin.pl/ 

 
 
Maksymalne obciążenie połaci: 
- Dach wklęsły o różnych kątach nachylenia połaci, 

 nachylenia połaci 1 = 24,0
o
, 2 = 30,0

o
   =(1+2)/2= 27,0

o
 

- obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi 

  zwiększenie obciążenia Sk  o 20% 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 

 - strefa obciążenia śniegiem 2  Qk = 0,9 kN/m
2
 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 C2 = 0,8·(30
o
+)/30

o
 = 0,8·(30

o
+27,0

o
)/30

o
 = 1,520 

Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = 1,20·Qk·C = 1,20·0,900·1,520 = 1,642 kN/m

2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 S = Sk·f = 1,642·1,5 = 2,462 kN/m
2
 

 
Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008  

 
Połać nawietrzna - wariant I: 
- Budynek o wymiarach: B = 9,1 m, L = 56,0 m, H = 5,0 m  

- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 30,0
o
 

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 

 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m

2
 

- Współczynnik ekspozycji: 

 rodzaj terenu: A; z = H = 5,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·5,0 = 0,75 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 

  = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 

 budynek zamknięty  Cw = 0 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 

 Cz = -0,045·(40
o
-) = -0,045·(40

o
-30,0

o
) = -0,450 

- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,450 - 0 = -0,450 
Obciążenie charakterystyczne: 

 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,75·(-0,450)·1,80 = -0,182 kN/m
2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 p = pk·f = (-0,182)·1,5 = -0,273 kN/m
2
 

S [kN/m2]2,462
1,296 1,296

30,0°24,0°

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,273 -0,243

30,0°

H
=

5
,0

B=9,1

wariant II

0,152 -0,243

30,0°

H
=

5
,0

B=9,1
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Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008 

 
 
Ściana nawietrzna: 
- Budynek o wymiarach: B = 9,1 m, L = 56,0 m, H = 5,0 m  
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 

 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m

2
 

- Współczynnik ekspozycji: 

 rodzaj terenu: A; z = H = 5,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·5,0 = 0,75 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 

  = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 

 budynek zamknięty  Cw = 0 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = 0,7 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,7 - 0 = 0,7 
Obciążenie charakterystyczne: 

 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,75·0,7·1,80 = 0,283 kN/m
2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 p = pk·f = 0,283·1,5 = 0,425 kN/m
2
 

 

 

RM_Win v. 11.63  licencja nr 22892 

 

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "I 220 PE" 

 

 
  

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

0
,4

2
5

-0,425

-0,425

-0
,2

4
3

B=9,1

L
=

5
6
,0

110,0

220,0

H=110,0
V=220,0

x X

Y

y

1
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PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0            0           0 

   5        stała         0,0            0           0 

------------------------------------------------------------------ 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:100 

 
PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    0   1     0,000    2,000   2,000  1,000   1 I 220 PE 

  2   00    1   2     4,440    2,563   5,127  1,000   1 I 220 PE 

  3   00    2   3     4,440   -2,563   5,127  1,000   1 I 220 PE 

  4   00    3   4     0,000   -2,000   2,000  1,000   1 I 220 PE 

------------------------------------------------------------------ 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    33,4    2770     205     252    252   22,0 57 St3S (X,Y,V,W) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  57 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,2E-5 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

1

2 3

4

4,440 4,440

2,000

2,563

H=4,563
V=8,880

1

1 1

1
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OBCIĄŻENIA:    Skala 1:100 

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 

 

Grupa:  A  "stałe"                       Stałe      f= 1,30/1,00 
  2    Liniowe-Y     0,0        3,00      3,00     0,00    5,13 

  3    Liniowe-Y     0,0        3,00      3,00     0,00    5,13 

 

Grupa:  B  "śnieg1"                      Zmienne    f= 1,50 
  2    Liniowe-Y     0,0        4,93      3,90     0,00    5,13 

  3    Liniowe-Y     0,0        2,61      2,61     0,00    5,13 

 

Grupa:  C  "śnieg2"                      Zmienne    f= 1,50 
  2    Liniowe-Y     0,0        4,93      3,90     0,00    5,13 

  3    Liniowe-Y     0,0        3,90      3,90     0,00    5,13 

 

Grupa:  D  "wiatr1"                      Zmienne    f= 1,50 
  2    Liniowe      30,0       -0,49     -0,49     0,00    5,13 

  3    Liniowe     -30,0       -0,55     -0,55     0,00    5,13 

 

Grupa:  E  "wiatr2"                      Zmienne    f= 1,50 
  2    Liniowe      30,0       -0,48     -0,48     0,00    5,13 

  3    Liniowe     -30,0        0,30      0,30     0,00    5,13 

 

Grupa:  F  "wiatr-ściany"                Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe-X    90,0       -0,49     -0,49     0,00    2,00 

  4    Liniowe     -90,0        0,85      0,85     0,00    2,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

                     Kombinatoryka obciążeń 

                   RM_Win v. 11.63  licencja nr 22892 

================================================================== 
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OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 

A -"stałe"                       Stałe         1,30/1,00 

B -"śnieg1"                      Zmienne    1  1,50      1,00 

C -"śnieg2"                      Zmienne    1  1,50      1,00 

D -"wiatr1"                      Zmienne    1  1,50      1,00 

E -"wiatr2"                      Zmienne    1  1,50      1,00 

F -"wiatr-ściany"                Zmienne    1  1,50      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                      ZAWSZE      

 

CW -"Ciężar własny"              EWENTUALNIE 

A -"stałe"                      EWENTUALNIE 

B -"śnieg1"                     EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: C 

 

C -"śnieg2"                     EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: B 

 

D -"wiatr1"                     EWENTUALNIE 

                                Występ. tylko z: F 

                                Nie występuje z: E 

 

E -"wiatr2"                     EWENTUALNIE 

                                Występ. tylko z: F 

                                Nie występuje z: D 

 

F -"wiatr-ściany"               EWENTUALNIE 

                                Występ. tylko z: DE 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : CW+A 

        EWENTUALNIE: B+C+D+E+F 

------------------------------------------------------------------ 
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MOMENTY-OBWIEDNIE:     Skala 1:100 

 

 
 

 

 

 

TNĄCE-OBWIEDNIE:       Skala 1:100 

 

 
 

 

 

 

NORMALNE-OBWIEDNIE:    Skala 1:100 
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REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     20,71*    48,20     52,47            CW AC  

         6,66*    15,38     16,76            CW a  

        20,71     48,20*    52,47            CW AC  

         6,66     15,38*    16,76            CW a  

        20,71     48,20     52,47*           CW AC  

 

  5     -6,66*    15,38     16,76            CW a  

       -20,71*    45,92     50,37            CW AC  

       -20,71     45,92*    50,37            CW AC  

        -6,66     15,38*    16,76            CW a  

       -20,71     45,92     50,37*           CW AC  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     14,77*    34,41     37,45            CW AC 

         6,60*    15,19     16,56            CW A 

        14,77     34,41*    37,45            CW AC 

         6,60     15,19*    16,56            CW A 

        14,77     34,41     37,45*           CW AC 

 

  5     -6,60*    15,19     16,56            CW A 

       -14,77*    32,89     36,05            CW AC 

       -14,77     32,89*    36,05            CW AC 

        -6,60     15,19*    16,56            CW A 

       -14,77     32,89     36,05*           CW AC 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

   1      0,00000*  0,00000     0,00000      CW AC 

          0,00000   0,00000*    0,00000      CW AC 

          0,00000   0,00000     0,00000*     CW AC 

 

   2     -0,00629* -0,00010     0,00629      CW AC 

         -0,00629  -0,00010*    0,00629      CW AC 

         -0,00629  -0,00010     0,00629*     CW AC 

 

   3      0,00136* -0,01096     0,01105      CW AB 

          0,00041  -0,01202*    0,01202      CW AC 

          0,00041  -0,01202     0,01202*     CW AC 

 

   4      0,00747* -0,00008     0,00747      CW AB 

          0,00711  -0,00010*    0,00711      CW AC 

          0,00747  -0,00008     0,00747*     CW AB 

 

   5      0,00000*  0,00000     0,00000      CW AC 

          0,00000   0,00000*    0,00000      CW AC 

          0,00000   0,00000     0,00000*     CW AC 

------------------------------------------------------------------ 
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NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 

------------------------------------------------------------------ 

     1      1  Śc.zg.(58)      94,0%   CW AC  

            2  Śc.zg.(58)      93,4%   CW AC  

            3  Śc.zg.(58)      93,1%   CW AC  

            4  Śc.zg.(58)      93,4%   CW AC  

------------------------------------------------------------------ 

 

 

DŁUGOŚCI WYBOCZENIOWE:             T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   mx:    my:    mw:     Lox:    Loy:    Low:     lx:     ly: 
------------------------------------------------------------------ 

  1   3,140  1,000  1,000    6,280   2,000   2,000   68,96   80,73 

  2   1,412  1,000  1,000    7,239   2,560   5,127   79,49  103,33 

  3   1,412  1,000  1,000    7,239   2,560   5,127   79,49  103,33 

  4   3,140  1,000  1,000    6,280   2,000   2,000   68,96   80,73 

------------------------------------------------------------------ 

5.3. PROPONOWANA RAMA GŁÓWNA (w oparciu o przeprowadzone obliczenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA OGÓLNA !!! 
 
PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHTEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE ODNOSZĄ SIĘ DO 

PLANOWANEGO REMONTU W TRYBIE PRZEBUDOWY. INWESTOR DOPUSZCZA 

PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W TRYBIE ROZBUDOWY O ILE ZE WZGLĘDÓW 

EKONOMICZNYCH JAK I TECHNICZNYCH NIEZBĘDNE BĘDZIE ZASTOSOWANIE 

INNEGO – SYSTEMOWEGO RODZAJU KONSTRUKCJI OBIEKTU
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6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIZUALIZACJA 1 – WIDOK PERSPEKTYWY Z KIERUNKU PD-W 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZUALIZACJA 2 – WIDOK PERSPEKTYWY W OKOLICY WEJŚCIA GŁÓWNEGO 
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6.1.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE – WYPOSAŻENIE BUDYNKU 

-  instalacja centralnego ogrzewania + CWU –  zasilanie zewnętrzne z centralnego kotla 

- instalacje sanitarne – woda niezbędna do procesów technologicznych 

-  wentylacja grawitacyjna (przewiewowa) – docelowo zautomatyzowana, wyposażona 

m.in. w stację pogodową 

-  instalacja elektryczna – oświetlenie podstawowe (500 lx) + zasilanie urządzeń 

wyposażenia 

- instalacja słaboprądowa (komputerowa) zintegrowana z wyposażeniem 

laboratoryjnym (technologicznym) 

 

6.2.  ELEMENTY BUDOWLANE: 

 

FUNDAMENT 

Teren wokół budynku na działce znajduje się na wysokości od ok. 21.5-21.6 m n.p.m. „Zero” 

budynku utrzymano na dotychczasowej rzędnej tj. +/- 0.00 = 21.7 m n.p.m. 

Fundament szklarni stanowi płyta betonowa (balastowa). Opcjonalnie można przewidzieć jej 

wymianę na nową płytę betonową (zbrojenie rozproszone) wykonaną jako płytowy 

fundament grzewczy akumulujący ciepło. Obwodowo płyta wraz z 30 cm podwaliną ścian 

powinna być zaizolowana min. 100mm warstwą „odcinającą” izolacji termicznej wykonanej z 

polistyrenu ekstrudowanego mocowanego do krawędzi płyty warstwą hydroizolacji 

(nierozpuszczalnikowej) podawanej na odpowiednim gruncie. 

 

ŚCIANY 

Przyjęto wykonanie ścian zewnętrznych szklarni jako systemowe – szklane, mocowane do 

rygli stalowych wraz z konstrukcją główną szklarni zamontowaną na 30 cm podwalinie 

żelbetowej zintegrowanej z płytą denną – balastowa. 

Zaleca się aby ściany szklarni z uwagi na charakter budynku zostały wykonane jako 

„bezpieczne” hartowane (ESG). Dzięki procesowi hartowania w strukturze szkła dokonują się 

zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na zginanie -  rozbicie 

prowadzi do rozpadu tafli na małe cząstki o tępych krawędziach. Cecha ta sprawia, że szkło 

hartowane stosowane jest w miejscach szczególnie odpowiedzialnych i wrażliwych – o 

dużym zagrożeniu rozbiciem lub poddanych silnemu nasłonecznieniu.  

 

 

DACH 

Przyjęto wykonanie dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci ok. 30 st..  

Pokrycie stanowi systemowa tafla szklana mocowana do rygli systemowych. Dla 

odpowiedniej wentylacji pomieszczeń należy przewidzieć możliwość równomiernego 

automatycznego otwierania wybranych segmentów połaci. System otwierania powinien być 

zintegrowany ze stacją pogodową (z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji), 
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dodatkowo otwieranie fragmentów połaci dachu powinno posiadać możliwość sterowania 

technologicznego powiązanego ze specyfiką uprawy danej komory szklarni.  

Zaleca się aby dach szklarni z uwagi na charakter budynku został wykonany jako 

„bezpieczny”. Proponuje się wykonanie połaci ze szkła hartowanego (ESG). W ciągach 

komunikacyjnych, gdzie bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę, proponuje się 

zastosowanie szkła podwójnie bezpiecznego, tzw (VSG-ESG). Szkło VSG-ESG jest 

zbudowane z dwóch tafli szkła hartowanego, połączonych ze sobą trwale specjalną folią. 

Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia tego rodzaju szkła, odłamki nie spadają luźno, ale 

trzymają się przyklejone do wewnętrznej folii. 

 

DYLATACJE 

Należy wykonać zgodne z wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej  

 dylatacji konstrukcyjnych i przeciwskurczowych warstw posadzkowych i warstw 

wykończeniowych posadzek 

 dylatacje elementów lekkiej obudowy 

 dylatacje pozostałych elementów 

 Dla poszczególnych elementów montażowych należy uwzględnić możliwość kompensacji 

ruchów spowodowanych osiadaniem budynku, wpływem temperatury, itp. 

 Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować rozwiązania systemowe umożliwiające 

kompensacje przewidywanych ruchów. Typ profili dylatacyjnych winien uzyskać 

akceptacje Projektanta. 

 

6.3. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 

 

POSADZKA SZKLARNI 

Zaleca się wykonanie (odświeżenie wraz z reprofilacją) posadzki tzw. „przemysłowej” – 

wykonanej jako polerowana w kolorze „naturalnego” betonu. Dla wykonywania całkowicie 

nowej posadzki -  płyty,  zaleca się zastosowanie betonu zbrojonego włóknami stalowymi,  

z dodatkiem włókien polipropylenowych, pełniących rolę zbrojenia przeciwskurczowego.  

W wypadku podjęcia decyzji o całkowitej wymianie płyty dennej (balastowej) zaleca się jej 

wykonanie jako posadzki grzejnej (np. płytowy fundament grzewczy akumulujący ciepło), dla 

zapewnienia równomiernego (niskoparametrowego) rozłożenia ogrzewania. Obciążenie 

użytkowe posadzki w szklarni należy przyjąć o wartości min. 5 KN/m2 (obciążenie 

równomiernie rozłożone) 
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7. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (dz. u. nr 121, poz. 1137 wraz z późniejszymi zmianami).  

Dla uściślenia wybranych kwestii z zakresu „WOP”, informuje się: 

 

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

- powierzchnia zabudowy:  492.20 m2  

- powierzchnia wewnętrzna:  454.30 m2 (liczone z uwzględnieniem podwaliny) 

- wysokość: 5.05  m – budynek niski  - N 

- liczba kondygnacji– 1 nadziemna (budynek parterowy) 

Kondygnacje podziemne nie występują 

 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem połączonym z istniejącą parterową szklarnią (kolekcja 

roślin tropikalnych o powierzchni zabudowy ok 2 124.8 m2) i dwukondygnacyjnym 

budynkiem administracyjno-biurowym ZL I o powierzchni zabudowy 1 098 m2. Oba te 

budynki są budynkami niskimi. 

 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  

W budynku nie będą przechowywane i stosowane materiały stałe palne – wyposażenie 

pomieszczeń itp. Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie 

będą przechowywane.  

 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

W projektowanej szklarni przewidywana gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  

 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach. 

Budynek został zakwalifikowany jak ZL III, w którym może przebywać jednocześnie do 50 

osób 

 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem nie występuje.  

 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Budynek w jednej strefie pożarowej wraz z sąsiadującą szklarnią, budynek administracyjno-

biurowy w oddzielnej strefie. 
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8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

 

Dla przedmiotowego budynku przyjęto klasę „D” z elementów nierozprzestrzeniających 

ognia (NRO).  

 

W zakresie wyposażenia wnętrza zaleca się używanie materiałów, których produkty rozkładu 

termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące.  

 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 

w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały uważa się 

materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z normami odnoszącymi się 

do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co 

najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów: 

- ti > 4 s, 

- ts < 30 s, 

- nie występuje przepalenie trzeciej nitki, 

- nie występują płonące krople.    

 

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe. 

 

Z części przeznaczonych na przebywanie ludzi jest zapewniona możliwość bezpiecznej 

obustronnej ewakuacji na zewnątrz budynku  drogami komunikacji ogólnej zwanych 

drogami ewakuacyjnymi. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz i 

są o szerokości co najmniej 0,9 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu 

przyjęto 0,9 m. Przewidziano 2 kierunki ewakuacji. Zaleca się wykonanie oświetlenia 

ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez 

co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, natężenie oświetlenia wynosi co 

najmniej 1Lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Oświetlenie ewakuacyjne oraz 

podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji wykonane zgodnie z wymaganiami w tym 

zakresie. 

 

 

 

10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 
szczególności: ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
 
Instalacja elektryczna  

Instalacja elektryczna w budynku powinna być wykonana zgodnie z PN-IEC-60364-4:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe, PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa, PN-IEC-60364-

4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 

przeciwpożarowa, Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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Instalacja elektryczna wyposażona została w tzw. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza związanymi  

z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 

Ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pożarowo.  

Budynek powinien zostać wyposażony w instalację odgromową zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 62305. Obiekt powinien zostać zabezpieczony zewnętrznym urządzeniem 
piorunochronnym o normatywnym stopniu ochrony. Należy zapewnić ochronę instalacją 
odgromową w wykonaniu podstawowym, za pomocą zwodów poziomych niskich, 
nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących w tym zbrojenia 
fundamentów, metalowych konstrukcji. 
 
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przepisów przeciwpożarowych i przyjętego scenariusza rozwoju 
zdarzeń w czasie pożaru.  
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się o średnim natężeniu nie mniejszym niż 1 lx w osiach 
dróg ewakuacyjnych i nie mniej niż 5 lx w miejscach zlokalizowania urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej – hydrantów wewnętrznych. Czas podtrzymania opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego co najmniej 1h. 
Oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający dopływ prądu do 
budynku za wyjątkiem urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 
 
12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi wewnętrzna sieć 
wodociągowa. Budynek o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 (strefa) i kubaturze 
powyżej 5000 m3 zabezpieczony hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi DN 80 o 
wydajności łącznej co najmniej 2x10dm3/s = 20 dm3/s. Hydranty w odległości 5-75 m od 
budynku jeden hydrant, a drugi w odległości do 150m od budynku. 
 
13. Drogi pożarowe 
 
Do budynku zapewniono dojazd pożarowy układem dróg dojazdowych wewnętrznych jak na 
planie zagospodarowania terenu. Droga pożarowa powinna przebiega wzdłuż ściany 
budynku i być oddalona w odległości 5-25 m od budynku. Szerokość drogi pożarowej 
wynosić powinna co najmniej 4,0 m i umożliwiać przejazd bez potrzeby cofania. Najmniejszy 
promień zewnętrznego łuku wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny nacisk na oś wynosi 
co najmniej 100 kN.  
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8. WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także  odbiór robót należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” 

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.  

 

8.1.  WARUNKI WYKONANIA ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno–użytkowym, 

zatwierdzoną przez Zamawiającego, koncepcją architektoniczną oraz obowiązującymi, 

wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie 

dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania , kompletności i 

zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami, przez 

osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego 

życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i 

programem funkcjonalno-użytkowym. Na wyraźne życzenie Inwestora, potwierdzone 

pisemnie, po konsultacji z autorami programu, dopuszcza się odstępstwa od ustaleń 

programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 

liczbie egzemplarzy podanej przez Zamawiającego, wykonanych techniką tradycyjną na 

nośniku papierowym. Zamawiający, otrzyma także minimum jeden egzemplarz (kopia 

bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (DVD). Dokumentacja 

projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie 

na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac 

projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający 

zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu liczby dni 

wskazanych w umowie od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. W trakcie 

realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w 

szczególności do: 

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora. 

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

przekazać Inwestorowi w formie pisemnej lub w razie potrzeby wykonać dokumentację 

projektową zamienną. 

 

8.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Zakres robot wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
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8.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych 
 
Specyfikacje techniczne - całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy 
prac projektowych, robot budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: 
terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli   
i przyjmowania robot budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. STWiORB 
zawierają, co najmniej: 
 Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji 

projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości 
projektowania –  
w odniesieniu do postanowień norm; 

 Określenie zakresu i opis projektowanych robot budowlanych, oraz prac towarzyszących  
i robot tymczasowych; 

 Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i 
urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości; 

 Wymagania dotyczące wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
 elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji 

wymiarowych, przerw technologicznych, a także wymagania specjalne; 
 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robot budowlanych, 
 materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów 

odniesienia; 
 Dokumenty odniesienia – def. poniżej; 
 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robot 
 budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
 Wymagania dotyczące środków transportu; 
 Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robot budowlanych. 

 
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robot budowlanych, 
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne 
Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane 
z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – dokument opracowany zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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8.4.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z Dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na 
budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-
użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
Wykonawca zakupi  
i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, 
oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania 
obiektu Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, 
zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących 
zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed 
rozpoczęciem prac. 
 
Ustala się następujące etapy robot: 
 wykonanie stanu „surowego zamkniętego” 
 wykonanie stanu „wykończeniowego” 
 dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia 

 
8.4.1  Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 

zabezpieczenie 

do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Prace będą musiały być 

prowadzone w okresie dodatnich temperatur (okres późnej wiosny, lata, wczesnej jesieni)  

w porozumieniu z Inwestorem i Użytkownikiem. W harmonogramie prac należy zaplanować 

wykonanie obiektu w ciągu jednego sezonu; 

Demontaż szklenia i podkonstrukcji elewacji szklanej, oraz demontaż konstrukcji nośnej. 

W trakcie wykonywania prac należy w sposób ciągły dokonywać zabezpieczania wykopów, 

poprzez wykonanie szalunku traconego, aby nie doszło do oberwania się ziemi i odsłonięcia 

korzenia (zbliżenie do szklarni z kolekcją roślin tropikalnych). Wykop ręczny oraz 

zabezpieczenie korzeni należy wykonać na głębokość wykonywania wykopów pod 

wykonanie posadzki szklarni. Rośliny rosnące w donicach podczas wykonywania prac należy 

zabezpieczyć w sposób zapobiegający przewróceniu się donicy podczas wykonywania 

wykopów oraz uniemożliwiający jej zniszczenie lub uszkodzenie. Proponuje się wykonanie 

szalunków traconych.  

Podczas prowadzenia prac w sposób nieprzerwany należy zapewnić dostęp pracownikom 

Ogrodu Botanicznego celem pielęgnacji rośliny oraz kontroli warunków panujących w 

obiekcie. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne 

potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi 

montażowe. Wykonawca w przypadku wykonywania zaplecza budowy jest zobowiązany 

do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza 

i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika 

itp. wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej. 
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Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego 

ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie 

budowy, a po zakończeniu robot usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń  

i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  

i robot oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę 

mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do 

daty przekazania obiektu do użytkowania. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na 

swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i 

ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robot. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem 

sztucznym. Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie 

będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic 

informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
8.4.2  Wymagania dot. właściwości wyrobów i materiałów bud. oraz urządzeń 
Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę 

przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak  

i wymaganiom dokumentacji projektowej. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, 

każda partia dostarczona do robot 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 badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia – 

ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem 

materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Wykonawca 

zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 

robot, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Źródła uzyskania materiałów: co 

najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 

urządzeń przeznaczonych do robot. 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  
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z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych  

w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 

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

materiałów i urządzeń do robot. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

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

do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego.  Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 

budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.    

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

potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wyroby, z których są wykonywane ściany osłonowe powinny być pakowane wg rodzajów  

i wymiarów w oddzielne opakowania. Kształtowniki stalowe / aluminiowe należy pakować w 

papier obojętny chemicznie, tekturę lub folię tworzywową i zawsze przechowywać w 

opakowaniach w suchych pomieszczeniach w których nie występuje zjawisko kondensacji 

pary wodnej. Należy unikać kontaktu aluminium ze stalą, stosując w takich przypadkach 

przekładki drewniane lub tworzywowe. Kształtowniki stalowe / aluminiowe należy składać w 

pozycji poziomej, podparte na długości tak, aby zapobiec ich deformacji. Ułożenie wyrobów 

powinno je zabezpieczać przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Zmontowane konstrukcje 

stalowe / aluminiowe lub ich elementy powinny być składowane oddzielnie, z zachowaniem 

należytej ostrożności. Zalecane jest opakowanie tych konstrukcji z wykorzystaniem folii 

ochronnej i gotowych osłon tworzywowych zabezpieczających naroża. Stosowanie folii 

ochronnej do zabezpieczenia elementów stalowych /aluminiowych ma szczególne znaczenie 

na placu budowy, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zabrudzenia tych wyrobów podczas 

innych prac budowlanych. Po upływie 6 miesięcy folię ochronną należy wymienić. 

Opakowania należy zdejmować z kształtowników i elementów stalowych / aluminiowych 

bezpośrednio przed ich wykorzystaniem. 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 Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 
8.4.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami lub umową. 
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8.4.4 Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami lub umową. 

 
8.4.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Kierownictwo budowy i Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu robot 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, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych a obowiązujących Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.  

Sposób montażu słupów i rygli wykonać się montując rygiel częściowo wysunięty przed profil 

słupa. Takie mocowanie umożliwia odprowadzenie z rygla do słupa nagromadzonej wody 

bez 

przerywania komory drenażowej profilu słupa. Uszczelnienie kanałów drenażowych powinno 

być realizowane za pomocą uszczelek np. EPDM, które zapewniają szczelność zarówno na 

słupie jak i ryglu bez użycia dodatkowo silikonu. Rygle winny być mocowane do słupa za 

pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Różnicę w poziomie rygiel – słup powinno się 

kompensować przez użycie uszczelek o rożnych grubościach na słupie i ryglu. 

 
Lista czynności przy wykonywaniu złącza teowego: 

 cięcie, wykrawanie lub wiercenie 

 zabezpieczenie obrobionych powierzchni przez usunięcie zadziorów, oczyszczenie 

 powierzchni cięć i komory profilu z opiłków, odtłuszczenie, nałożenie środka 

antykorozyjnego 

 uszczelnienie przez zastosowanie uszczelki końcowej 

 wykonanie połączenia oraz przykręcenie rygli do słupów 

 usuniecie nadmiaru kleju 

 
Ściana osłonowa jest mocowana do konstrukcji budynku przy pomocy podpor.  

Ilość, rozmieszczenie i rodzaj podpor należy tak dobrać, aby siły działające na ścianę 

osłonową były przenoszone na konstrukcję budynku. Podpory nie mogą pod żadnym 

warunkiem przenosić na ścianę osłonową obciążeń z konstrukcji budynku. 

Należy uwzględnić zmiany długości profili będące rezultatem zmian temperatury i zapewnić 

ich kompensację. Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszą być 

kompensowane przez samą konstrukcję stalową / aluminiową i kompensację na podporach 

bez pogorszenia szczelności na wodę opadową i infiltrację powietrza. Mocowanie konstrukcji 
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musi zapewnić możliwość regulacji dla właściwego ustawienia podczas montażu. 

Szyby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z stalową / aluminium, tylko poprzez 

uszczelki 

i podpórki pod szkło. W przypadku szyb zespolonych obie tafle szkła muszą być równo 

podparte. Podkładki pod szyby ułożone na podpórkach powinny przenosić ciężar szkła na 

profile a ich odległość od naroży powinna wynosić 0,25 do 0,1 szerokości szyby.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robot z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót 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 Programie funkcjonalno-użytkowymi dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji 

Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

 
8.5.  DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, przebieg robot, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robot, 

 decyzje Zamawiającego 

 uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego. 

 Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do 

Dziennika Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym 

ostatnim. 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu, 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robot, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja budowy 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione 

do wglądu na jego życzenie. 

 
8.6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości  

i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój: 

 m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

 m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami specyfikacji technicznych. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą 

przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i 

nie wpływają w żaden sposób na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
8.7.  ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robot i czynności, 

roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem 

(zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 

koszt. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli 

elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy 

zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek 

przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających 

zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać 

będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Z czynności 

odbioru kolejnych etapów prac, robot, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu 

czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru 

podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 

odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi 

datę odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z 

czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub 

uchybień  

w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić 

odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie 
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Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego 

należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób 

technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy,  

a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 

powykonawczej. 

W dniu podpisania protokołu końcowego robot Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji podwykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin 

i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane 

są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego 

(bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. Odbiór prac, robot, czynności 

wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania 

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot 

odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 

prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie 

zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy 

technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych 

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne 

usterki, uchybienia  

w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na 

piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę 

gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robot 

przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w 

formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robot znikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego 

obiektu, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

 sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegających odbiorowi, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi 

dotyczące warunków realizacji robot, daty rozpoczęcia i zakończenia robot, 
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 protokoły nadzorów autorskich. 

 Kontrola odbieranych materiałów i elementów systemowych powinna obejmować 

sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów. Kontrola ta polega na ocenie 

wzrokowej wykonanych powłok i porównaniu oceny z następującymi wymaganiami: 

- w przypadku powłok lakierowych polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować 

się równomiernym zabarwieniem, połyskiem oraz dobrze pokrywać zabezpieczoną 

powierzchnię,  

- przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementów żadne różnice zabarwienia  

i połysku poszczególnych elementów nie mogą być widoczne gołym okiem, a ocena 

wykonanych powłok powinna być dokonywana z odległości : 

- 5 metrów w przypadku powierzchni na zewnątrz budynku 

- 3 metrów w przypadku powierzchni od strony wewnętrznej. 

 
Na widocznych powierzchniach powłoki lakierowej nie mogą być widoczne żadne ślady 
uszkodzeń, w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu, a podczas 
oglądania polakierowanych powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne 
następujące wady powłoki lakierniczej: 
- chropowatość powierzchni 
- pęcherze lakiernicze 
- wtrącenia w powłoce lakierniczej 
- kratery 
- miejscowe zmatowienia powierzchni 
- zagłębienia 
- zarysowania 

 
8.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku obiektów towarzyszących oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający 

traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, 

roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robot podstawowych nie 

zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej”. Roboty towarzyszące i tymczasowe, 

wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny 

być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego  zakresu, w obecności Inspektora 

Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszące i tymczasowe, 

niewyszczególnione  

w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

Wartość robot towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji 

inwestycji. 

 
8.9.  OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w Dokumentacji 

projektowej, wytycznych Inwestora i Użytkownika. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją 

zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne 

należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych, 

Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zagospodaruje wszelkie odpady 

powstałe w związku z prowadzeniem prac. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 
magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 
 
8.9.1 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
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  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez 

personel Wykonawcy. 

 
8.9.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej 

części. 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 informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy (zwłaszcza 

ciepłociągu przebiegającego od strony zachodniej Collegium Śniadeckich oraz pozostałych 

instalacji przebiegających w obiekcie). Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić  

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Zamawiającego i właścicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robot. 

 
 
8.9.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
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 
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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. 

 
8.10 Stosowanie się do przepisów prawa 
Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty. 
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9. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (BIOZ) 

W czasie remontu obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

      - prace demontażowe i rozbiórkowe 

- roboty ziemne – wykopy 

- prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 

- roboty z wykorzystaniem dźwigów; 

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 

- montaż prefabrykatów, 

 

Dla w/w prac Kierownik Robót  powinien  sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem działań planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy 

BHP, zawierające następujące informacje: 

 

- plan zagospodarowania placu remontu z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego; 

- zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji 

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

- informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

- określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  

- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy, 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Opracowana wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Planowana do zrealizowania przebudowa (modyfikacja, remont, dostosowanie) obiektu 

szklarni adaptacyjnej w swoim zakresie nie będzie powodowało zmiany gabarytów 

przedmiotowego budynku. Nie zachodzi więc obligatoryjna potrzeba pozyskania decyzji  

o Ustaleniu Inwestycji Celu Publicznego (wobec braku miejscowego planu, który jest w 

opracowaniu). Jeśli jednak w toku postępowania projektowego – planistycznego nastąpiła 

potrzeba zmiany istotnych parametrów oraz gabarytów budynku (kubatura, powierzchnia 

zabudowy itp.) należy wystąpić do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie decyzji jw. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Budynek przedmiotowej szklarni adaptacyjnej zlokalizowany jest w Ogrodzie Botanicznym – 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie, w dzielnicy Ursynów 

przy ul. Prawdziwka 2, na działce 3/1 z obrębu 1 - 12 – 15. 

 

Działka ta stanowią w całości własność:  SKARBU PAŃSTWA 

 

Użytkownik wieczysty:    POLSKA AKADEMIA NAUK 

Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa 

 

Zgodnie z wpisem do Księgi Wieczystej:  KW_WA2M/00071122/0 
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3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r (Dz. U. z 

2015r poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 wraz 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami 

 Aktualna Mapa Zasadnicza z zasobów Biura Geodezji i Katastru Prezydenta M.ST. Warszawy 

z 6-go kwietnia 2017r. (licencja BG.6642.6015.2017_1465_CL1) 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

 

4. INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

- wydruk cyfrowej mapy zasadniczej przedstawiającej m.in. istniejące uzbrojenie terenu w 

najbliższym otoczeniu przedmiotowej szklarni wraz  z kopią licencji, 

- inwentaryzacja do celów projektowych przedmiotowej szklarni adaptacyjnej (jako część 

opracowanej dokumentacji projektowej – koncepcyjnej), 

- oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 
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OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO  

O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

 dla inwestycji pn.: 

 

Przebudowa szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z zaprojektowaniem, 

wydzieleniem i  wykonaniem obwodu elektrycznego i instalacji 

fotowoltaicznej w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana 

ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski” 

WARSZAWA, gm. URSYNÓW, ul. PRAWDZIWKA 2 

DZIAŁKA 3/1 z obrębu 1 - 12 – 15 

 

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN  

w Warszawie jako zamawiający (Inwestor) przedmiotowej inwestycji oświadcza, 

że posiada prawo dysponowania nieruchomością 3/1 z obrębu 1 - 12 – 15 

(WARSZAWA, gm. URSYNÓW, ul. PRAWDZIWKA 2) wpisaną do  

KW nr KW_WA2M/00071122/0 na cele budowlane 
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OPRACOWANIE 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
 

 

INWESTYCJA 
Przebudowa szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z 

zaprojektowaniem, wydzieleniem i  wykonaniem obwodu 

elektrycznego i instalacji fotowoltaicznej 

w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in 

situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski” 

WARSZAWA, gm. URSYNÓW, ul. PRAWDZIWKA 2 

DZIAŁKA 3/1 z obrębu 1 - 12 - 15 
 

 

 

DZIAŁ 
IV KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

EDYCJA WARSZAWA, MARZEC 2018 
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