• demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wod-kan. budowa nowej
z uwzględnieniem następujących urządzeń:
o umywalki

szt.

4

o wc

szt.

5

o pisuary

szt.

3

o prysznice

szt.

5

o zlewozmywak

szt.

2

o przepływowe ogrzewacze wody

szt.

11

o zbiornikowe ogrzewacze wody

szt.

3

o kulowe zawory odcinające
o kratki ściekowe
o separatory
• demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji co i budowa nowej.
o grzejniki przewidzieć nowe
1.2.4.2. W odniesieniu do wentylacji mechanicznej
z uwzględnieniem wentylacji ogólnej i wentylacji miejscowej (urządzenia
odsysające), zgodnie z technologią:
• w pomieszczeniach:
o ślusarni
o spawalni
o pomieszczeniu dorabiania kluczy
o pomieszczeniu hydraulików i elektryków
o magazynie materiałów stolarni
o magazynie surowców
o magazynie ogólnym
o stolarni
o palarni
o biurowo-socjalnych
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1.2.4.3. W odniesieniu do instalacji elektrycznej
• rozdzielnia główna RG-1
• oświetlenie podstawowe
• oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
• gniazda wtykowe
• zasilanie urządzeń technologicznych
o spawalnia

1

o tokarka

1

o szlifierka

4

o wiertarka

3

o giętarka

1

o gilotyna

1

o piła ramowa

1

o szlifierka do cięcia

1

o wiertarka kolumnowa

1

o pilarka stolikowa

1

o strugarka wyrówniarka

1

o strugarka grubościówka

1

o frezarka

1

o szlifierka taśmowa

1

o wiertarka

1

o okleiniarka

1

o wiertarka stolikowa

1

o szlifierka

1

• instalacja połączeń wyrównawczych
• dodatkowa ochrona ppoż
• ochrona przepięciowa
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1.2.4.4. W odniesieniu do instalacji słaboprądowych
• ppoż.
1.2.4.5. W odniesieniu do telefonów wewnętrznych
• we wszystkich pomieszczeniach na stały pobyt ludzi.
1.2.4.6. W odniesieniu do instalacji komputerowej
• w pomieszczeniach biurowych.
1.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia
•

Malowanie na zewnątrz przewidzieć farbami akrylowymi

•

Malowanie wewnątrz farbami o wysokiej wytrzymałości na udary, z możliwością
częstego mycia,

•

Ściany w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach – glazura do wysokości 2m,

•

Posadzki wykonać z materiałów niepalnych, z uwzględnieniem szczegółowych
wskazań zawartych w technologii.

1.2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
•

Na terenie mają się znaleźć drogi i place manewrowe ppoż, pełniące rolę dróg
dojazdowych i placów manewrowych technologicznych. Należy przewidzieć
możliwość pracy na wolnym powietrzu.

•

Do budynku prowadzić mają dojścia piesze.

•

Na terenie należy przewidzieć powierzchnie biologicznie czynne i miejsca
odpoczynku

1.2.7. Wymagania dotyczące warunków przeciwpożarowych
•

Ściana w osi K jest przegrodą ogniową.

•

Klasyfikacja pożarowa : budynek niski jednokondygnacyjny
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•

Część PM - gęstość obciążenia ogniowego do 1000MJ/M2

•

Część biurowo - socjalna kategoria zagrożenia ludzi ZL3

•

Klasa odporności ogniowej obiektu - "D"

•

Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych:
o główna konstrukcja nośna: R 30;
o ściany zewnętrzne: EI 30;
o konstrukcja dachu przekrycia i ścian wewnętrznych: nie stawia się
wymagań;
o Elementy konstrukcyjne budynku nie rozprzestrzeniające ognia;
o Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 ;
o Pas odporności ogniowej EI 60 na styku prostopadłym ze ścianą oddzielenia
przeciwpożarowego;
o Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego - EI 30;

•

Hydranty wewnętrzne
o w części ZL - 25, z węzłem półsztywnym o długości 25 m;
o w części PM – 52m;

•

Minimalna szerokość pozioma drogi ewakuacyjnej 1,40m;
o Minimalna szerokość wyjścia ewakuacyjna na zewnątrz 1,20m (90+30 );
o Minimalna szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń do 3os. - 0,80m,
powyżej 3 os. - 0,90m;

•

Długość dojścia części ZL max 20m - przy jednym kierunku, 60m - przy dwóch
kierunkach;
o Maksymalna długość przejścia w pomieszczeniu 40m;
o Długość dojścia części PM max 20m - przy jednym kierunku, max. 100m przy dwóch kierunkach;
o Maksymalna długść przejścia 100m;

•

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone
Na stanowiskach odpylania zgodnie z dokumentacją producenta

•

Instalacje:

wybuchem.
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o elektryczne - w wykonaniu zwykłym;
o odgromowe - ochrona podstawowa, obiekt będzie wyposażony
w wyłącznik przeciwpożarowy;
o oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1lx i czasie działania 2h.
•

Dojazd pożarowy, plac manewrowy przed budynkiem oraz droga pożarowa z
dojściem do budynku o długości max 30m,

•

Ilość wody do gaszenia pożaru zewnętrznego - 20l/s

•

Hydranty zewnętrzne - Ø 80 odległe od obiektu max 75m,

1.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i
wskaźników ekonomicznych. Niezbędne koszty finansowe na realizację
zadania.
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewniona
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie
orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż
30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15 lat.
W odniesieniu do wyposażenia warsztatu, należy przewidzieć demontaż, przeniesienie,
ponowny montaż oraz uruchomienie maszyn i urządzeń bedących obecnie na
wyposażeniu warsztatu. Podczas kalkulacji kosztów związanych z ww. przeniesieniem,
należy wziąć pod uwagę, że wiekszość maszyn objęta jest gwarancją, w związku z czym
dokonać tego można tylko przy pomocy firmy serwisującej wspomniane urzadzenia.
Zamawiający wymaga, aby koszt 1m² powierzchni użytkowej w budynku nie przewyższał
kwoty……............…zł, zaś koszt 1m² zagospodarowania terenu przeznaczonego na
potrzeby warsztatowe nie był wyższy niż…............….zł.
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ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – na podstawie źródeł i informacji własnych/
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "D" w Warszawie
przy ul. TABOROWEJ 33C
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1.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Budynek ma służyć sprawnemu funkcjonowaniu warsztatów dla celów Komendy Głównej
Policji. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów
i jakość wykonania były na wysokim poziomie, odpowiadającym celowi, któremu ma
służyć obiekt. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu
objętą lokalizacją obiektu, oznaczoną literami A,B,C,D na kopii mapy – załacznik Nr 1.
Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy
Taborowej, w istniejącym budynku jest energia elektryczna, woda i kanalizacja.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw
i za wyniki działalności w zakresie:
•

organizacji robót budowlanych;

•

zabezpieczenia interesów osób trzecich;

•

ochrony środowiska;

•

warunków bezpieczeństwa pracy;

•

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową;

•

zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;

•

zabezpieczenia chodników i jezdni ul. Taborowej od następstw związanych
z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na
wysypisko komunalne w miejscowości Łubna.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca
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• w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem
funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie
osoby upoważnionej do zarządzania realizacja umowy oraz zespołu specjalistów
pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór po okresie rękojmi,
− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami
budowy,
• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
• poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby
ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, wg których będą dokonywane
kolejne płatności, tj.:
• projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
• roboty rozbiórkowe i demontaż,
• roboty instalacyjne i murowe
• szklenie i elewacja zewnętrzna,
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• poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,
• montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji,
• tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne
• przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,
• roboty drogowe i parkingi,
• zieleń i inne obiekty zagospodarowania terenu.
Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu obejmuje również zapłatę za wykonanie
rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją robót
objętych elementem rozliczeniowym.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy
należą w całości do wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający stwierdza, że z realizacją przedmiotu zamówienia nie wiąże się dostęp do
informacji niejawnych.
Zamawiający stwierdza, że z realizacją przedmiotu zamówienia nie wiążą się niczyje
prawa wyłączne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie określa się żadnej części zamówienia, jako niemożliwej do powierzenia
podwykonawcom.
Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy, która potwierdza zgodność
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zamawiający oświadcza, ze działka budowlana, na której usytuowany jest budynek
istniejący, stanowi własność Skarbu Państwa, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej,
którym dysponuje zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający wymaga, żeby podmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania otrzymał w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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Zamawiający informuje, że dysponuje:
a) aktualną kopią mapy terenu inwestycji w skali 1: 500 dla celów projektowych –
zał. Nr 3,
b)

dokumentami określającymi warunki podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia
terenu i drogi, które zostaną dołączone do dokumentów stanowiących materiały
wyjściowe do projektu budowlanego.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z robotami
budowlanymi i ich przeprowadzeniem.
Zamawiający informuje, ze dysponuje dokumentem zatwierdzającym niniejszy Program
funkcjonalno-użytkowy.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu, zalecającego podjecie realizacji inwestycji.
Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w
budżecie Inwestora, w tym:
na rok 2009 przewidziano wydatkowanie 100% procent planowanych kosztów robót
budowlanych i planowanych kosztów prac projektowych, obliczonych na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. Nr 130, poz. 1389),
Wykonawca opracowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
i harmonogram przewidywanych płatności, uwzględni powyższe dyspozycje wynikające
z planowanego budżetu oraz określone elementy rozliczeniowe przedmiotu zamówienia.
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