
 

1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIECHANÓW, 10.12.2021r. 
 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O 
ul. Warszawska 70,  06-400 Ciechanów 
tel. 23 6722964 e-mail: biuro@wpui.pl 

 

 
TYTUŁ OPRACOWANIA:     
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 
KATEGORIA OBIEKTU:       Kategoria IX – budynki nauki i oświaty 
 

 
INWESTOR :                      WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE; 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU 
 

 
ADRES INWESTYCJI:      UL. SZPITALNA 10, 06-300 PRZASNYSZ,  

dz. ew. nr 721/1, 721/4 
 

 
„Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Opracowała: 
 

Agnieszka Bolkowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@wpui.pl


 

2 

 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

 

− 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

− 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

− 45313100-5 - Instalowanie wind 

− 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

− 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

− 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

− 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

− 71355000-1 usługi pomiarowe 

 

II. C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze opracowanie służy określeniu zakresu prac projektowych i adaptacyjnych w 

obszarze architektonicznym, drogowym oraz instalacyjnym w celu zwiększenia dostępności 

Medycznej Szkoły Policealnej przy ul. Szpitalnej 10 w Przasnyszu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz w celu zagospodarowania terenu rozbiórkę istniejącego budynku 

garażowego, likwidację boiska sportowego i budowę parkingu, wykonania instalacji do 

gromadzenia wód opadowych z powierzchni placów utwardzonych i dachów istniejących 

budynków w obrębie działki 721/1 i 721/4 oraz budowę wiaty i małej architektury. 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji (zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 

i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji) to 17.08.2022r. 

 

Prace budowalno- instalacyjne objęte poniższym opracowaniem polegają na:  

1. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku. Winda 3-

przystankowa od poziomu parteru do poddasza. 

2. Wykonanie instalacji magazynującej wodę opadową odprowadzoną z powierzchni 

dachów budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz terenów utwardzonych. 

a. zbiornika na wody opadowe z dnem dolnym i górnym przelewowym 

b. budowa przepompowni 

c. przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 
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d. budowa rurociągu tłocznego 

3. Budowa wiaty w miejscu rozebranego garażu. 

4. Rozbiórka budynku garażowo-gospodarczego wraz z ogrodzeniem na działce nr 

721/1 wraz z rozbiórką zewnętrznego najazdowego rampo-kanału samochodowego 

o wym. 3,00x7,50 m.  

5. Wykonanie parkingu z zastosowaniem płyt ażurowych w miejscu boiska sportowego 

ze sztuczną nawierzchnią.  

6. Wykonanie nawierzchni utwardzonych na działce 721/1 oraz przebudowa fragmentu 

dróg komunikacyjnych przy budynku głównym na działce 721/4 (dojazd do windy), 

także uzupełnienie ogrodzenia pomiędzy działkami 721/3 i 720, a działką 721/1. 

7. Wykonanie obiektów małej architektury t.j. zieleni, obudowa zbiornika na wody 

opadowe na działce nr 721/1. 

8. Malowanie elewacji budynku głównego i elementów metalowych przytwierdzonych 

do ścian wraz z naprawą miejscowych uszkodzeń ocieplenia, tynków oraz wymiana 

pokrycia daszków nad wejściami do Sali gimnastycznej i daszku nad wejściem 

głównym do budynku głównego wraz  boczną zabudową wejścia głównego. 

9. Wymiana orynnowania, pasów nadrynnowych, wykonanie obróbek blacharskich 

wszystkich gzymsów w budynku głównym szkoły w tym również lukarn oraz 

naprawy punktowe rynien i obróbek ścian kolankowych w budynku sali 

gimnastycznej. 

10. Przebudowa łazienki (w internacie) w budynku głównym w celu dostosowania dla 

osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń komunikacyjnych.  

11. Poszerzenie otworu drzwiowego w stołówce na parterze budynku głównym w celu 

dostosowania dla osób z niepełnosprawnością.  

12. Konserwacja płaszczyzn zewnętrznych dźwigarów z drewniana klejonego w 

budynku Sali gimnastycznej.  

13. Przekładka kolidującej instalacji wentylacji w piwnicy.  

14. Poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 1,50 m w budynku gospodarczym przy 

boisku sportowym 

15. Wymiana okładziny schodów zewnętrznych przy klatce schodowej nr 1 
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Zakres i opis poszczególnych prac znajduje się w dalszej części dokumentu. 

Dokładna lokalizacja i obszar prac, które są przedmiotem zamówienia, został wskazany  

poniżej.  

 

Rys. 1. Dokładna lokalizacja i obszar prac, które są przedmiotem zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

1.1.1 Podstawowe dane dotyczące obiektu 

Medyczna Szkoła Policealna znajduje się w Przasnyszu przy ul. Szpitalnej 10, na 

działce o nr ew. 721/4, obręb 2 miasta Przasnysz. Teren objęty opracowaniem obejmuje także 

sąsiednią działkę nr ew. 721/1. Wjazd na teren szkoły możliwy jest od strony zachodniej – z ul. 

Szpitalnej. 
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Rys. 2. Lokalizacja Medycznej Szkoły Policealnej z kompleksem budynków towarzyszących  w 

Przasnyszu przy ul. Szpitalnej. [źródło: goportal.gov.pl] 

 

Medyczna Policealna Szkoła zlokalizowana jest na działce 721/4, składa się z 3- 

kondygnacyjnego budynku głównego, połączonego z salą gimnastyczną. Na działce znajduje 

się także boisko sportowe wraz z budynkiem gospodarczym oraz miejsca postojowe, chodniki 

i trawniki. Działka nr 721/4 uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, instalację hydrantową, elektryczną, teletechniczną. 

Planowana inwestycja obejmuje także prace na sąsiedniej działce nr 721/1, która 

weszła w posiadanie Szkoły.  Prace na działce nr 721/1 polegają na rozbiórce parterowego o 

garażu wraz z rampo-kanałem samochody i kominem, rozebraniem ogrodzenia pomiędzy 

działką 721/4, a 721/1, w celu połączenia terenu przynależnego do szkoły oraz uzupełnieniem 

ogrodzenia pomiędzy 721/3, 720, a działką 721/1. W miejscu rozebranego garażu planuje się 

budowę wiaty oraz zbiornika na wodę deszczową z częścią otwartą i zamkniętą.  

W celu dostosowania budynku głównego szkoły planuje się budowę windy oraz 

remontem łazienki w części mieszkalnej, aby ją dostosować na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. Inwestycja obejmuje także prace związane z zagospodarowaniem terenu 

przez utworzenie w miejscu boiska sportowego miejsc parkingowych z nawierzchnią ażurową.  
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Legenda: 

1. Budynek główny szkoły 

2. Sala gimnastyczna 

3. Budynek garażowo-

gospodarczy przewidziany 

do rozbiórki 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Stosownie do potrzeb inwestycji należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje 

administracyjne. Nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji (zakończenie robót 

budowlano-instalacyjnych i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji) to 17.08.2022r. 

− dokonać wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji, 

− uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań funkcjonalnych 

zagospodarowania terenu, wiaty, windy (wymagana pisemna akceptacja 

Zamawiającego), 

− Na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej lub realizacji robót należy 

uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w zakresie użytych 

materiałów, 

− zrealizować zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji budowlanej, 

technicznej i wykonaniu robót budowlano-montażowych, uwzględniając wymagania 

opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

− uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji, w 

tym pozwolenie na budowę dla windy, wiaty na działce 721/1 oraz projekt 

zagospodarowania terenu. 

− wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do dokumentacje projektową wiaty i budowy 

windy (rysunki, szkice, opis techniczny) wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru 

robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz z zestawieniem urządzeń i 

wyposażenia. Dokumentacja może być sporządzona jako jedno opracowanie 

wielobranżowe. Dokumentacja powinna być przygotowana i podpisana przez osoby 

z uprawnieniami zgodnymi z właściwą branżą,  

− wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

sztuką budowlaną. 

− odpady budowlane, gruz po rozbiórce garażu, zdemontowane urządzenia (po 

ustaleniu z Zamawiającym) wywieźć na koncesjonowane wysypisko komunalne na 

koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że elementy metalowe należy oczyścić i 
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sprzedać np. na złompowisko przy udziale przedstawiciela inwestora, a uzyskane 

pieniądze wpłacić na konto MSP Przasnysz. 

− dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenia, 

− dokonać odbiorów, rozruchu i szkoleń obsługi. 

− przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zakończenia robót budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

 

UWAGA: Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji technicznej oraz do 

prowadzenia robot budowlano-montażowych. Zapisy niniejszego opracowania nie 

zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac 

jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości sobie 

pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie 

objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji wymienionych 

w niniejszym programie funkcjonalno –użytkowym.  

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej: 

Przygotowanie dokumentacji technicznej obejmująca opisany zakres, na podstawie, 

której będą realizowane prace. Przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji  w terminie 21 dni 

od daty podpisania umowy koncepcji projektu zagospodarowania terenu, budowy windy i 

budowy wiaty. 

Dostarczone dokumenty i dokumentacja techniczna mają umożliwić wykonanie 

robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest zobowiązany także do sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym szkicom oraz do opracowania 

przedmiarów robót i kosztorysów. 

Wszelkie rozwiązania oraz zaproponowane urządzenia i materiały należy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego). W terminie 

do 3 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania 

koncepcję Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Wiaty, Projektu Windy. 

Nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji (zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 

i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji) to 17.08.2022r. 
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2.1.1 Wymaga ilość dokumentacji projektowej dla inwestycji. 

− inwentaryzacja geodezyjna 

− projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym – 

5 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF i DWG na nośniku 

cyfrowym, 

− projekt techniczny oraz dokumentacja techniczna międzybranżowa – 5 egz. wraz z 

zapisem w formacie elektronicznym PDF i DWG na nośniku cyfrowym, 

− plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –2 egz. wraz z 

zapisem w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym, 

− kosztorys inwestorski –2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF oraz 

ATH na nośniku cyfrowym, 

− przedmiar robót –2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF oraz ATH 

na nośniku cyfrowym, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji –3 egz. wraz z zapisem w 

formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym 

− dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna –3 egz. wraz z 

zapisem w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do zgłoszenia robót 

budowlanych w odpowiednim Urzędzie, bądź uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

− Wykonawca może wykorzystać dokumentację historyczną posiadaną przez 

Inwestora przy założeniu, że może być ona nieektualna i niepełna.   

− Inwestor jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych.  

2.2 Wykonać niezbędne roboty budowlane, prace remontowo- montażowo- 

instalacyjne, w celu wykonania zadania 

Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane przez Generalnego 

Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowaną dokumentacją branżową 

(rysunkami technicznymi, szkicami, opisem), STWiORB, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz sztuką budowlaną.  
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Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone dla budynku 

użyteczności publicznej działającego w systemie pracy okresowej (obiekt czynny w godzinach 

8-16 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy). W szkole w czasie wakacji tj. w lipcu i 

sierpniu nie są prowadzone zajęcia. Należy to uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w 

ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały 

zbyt dużych utrudnień. Preferowane jest, aby pace związane z budową windy i remontem 

łazienki były wykonywane w okresie wakacyjnym, kiedy nie są prowadzone zajęcia i zostaną 

zakończone do 31.08.2022r.  

Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem Wykonawcy (w zakresie 

architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji 

lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury. 

Należy wykonać roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą 

wynikać ze stanu faktycznego budynku. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca, włącznie z aprobatami na 

użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do zastosowania w projektach branżowych oraz przy 

wykonywanych robotach budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją inwestycji do 

zastosowania materiałów o parametrach i wskaźnikach nie gorszych niż opisane w poniższej 

dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie 

inwentaryzacji oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do przygotowania dokumentacji 

technicznej w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami zamawiającego.  

 

2.3 Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz 

wykończeniowych 

2.3.1 Przygotowanie terenu: 

Teren budowy należy wygrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie mogła 

wejść na plac budowy. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Plac budowy musi być odpowiednio przygotowany z wyznaczeniem bezpiecznych przejść dla 

osób, które w czasie robót będą z racji swojej pracy przechodziły przez strefę robót. Teren po 

zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, wyrównany i odebrany przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera 
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do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek i toczących się robót budowlanych oraz 

systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. Otoczenie powinno przez cały 

okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować utrudnień w terenie wokół 

remontowanego budynku. 

Działka, na której realizowana będzie inwestycja, posiada przyłącza; wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej i telefonicznej. Przez czas 

wykonywanie robót budowlanych, budynek będzie użytkowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach 

określonych w umowie o wykonanie robót. Wykonawca robót, na etapie zawierania umowy, 

przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan organizacji robót z uwzględnieniem umownych 

terminów realizacji dla wszystkich robót objętych umowa. Wykonanie ogrodzenia 

tymczasowego Wykonawca zapewnia we własnym zakresie zgodnie z przedstawionym planem 

organizacji robót. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać, umieścić oraz utrzymywać w dobrym stanie i na swój koszt wszystkie konieczne 

tablice informacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, 

chodników, krawężników publicznych i na terenie wewnętrznym, zastaną natychmiast 

naprawione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.3.2 Wymagania w zakresie budowy zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku głównym. Winda 3-przystankowa od poziomu parteru do poddasza. 

 

Obecnie wejście do budynku głównego dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne 

jest od strony frontowej poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest 

wyposażony w dźwig osobowy, dlatego w ramach prac budowlanych zostanie wybudowana 

winda dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Osoby z dysfunkcjami ruchowymi, mają trudności z przemieszczaniem się pomiędzy 

kondygnacjami. Zwłaszcza osoby, które korzystają z internatu na 3 piętrze, dlatego proponuje 

się budowę windy od strony zachodniej proponowana lokalizacja windy została wskazana na 

rysunkach [3], [4] i [5]. Budowa windy przy wejściu od ul. Szpitalnej nie jest możliwa ze 

względu na przebiegające instalacje wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne. 

Dodatkowo budowa windy od strony frontowej wymagałaby wyłączenia z użytkowania dużej 

ilości sal lekcyjnych.  
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Winda zostanie oddylatowana od budynku głównego. W zakresie prac należy 

uwzględnić także wykucie otworów i prace naprawcze w części komunikacji (dojście i wyjście 

z windy), a także ingerencję w konstrukcję dachu i lukarny, w miejscu połączenia szybu 

windowego z lukarną.  Winda będzie obsługiwała 3 kondygnacje: parter, 1 piętro oraz 2 piętro. 

Ze względu na różnicę wysokości między terenem, a pierwszym przystankiem windy, należy 

przewidzieć przed windą podjazd z krat antypoślizgowych, wyposażony w obustronne barierki 

podwójne umożliwiający podjazd osób niepełnosprawnych do windy. Przed podjazdem 

powinno się znajdować odwodnienie liniowe. Przed wejściem do windy od strony zewnętrznej 

należy wykonać daszek zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi.  

Ze względu na bliską lokalizację istniejącego kanału czerpni, możliwa maksymalna 

zewnętrzna szerokość windy to 140 cm. Proponowana jest winda o lekkiej konstrukcji stalowej 

z pełnym przeszkleniem. Kabina przeszklona z dostosowana do przewozu wózków 

inwalidzkich. Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe w pełni automatyczne. 

Zasilanie windy należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej. 

 Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: 

zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego 

oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także 

uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację wymienionego dźwigu przez 

użytkownika. 
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Rys. 3. Lokalizacja windy na poziomie parteru. 

 

Rys. 4. Lokalizacja windy na poziomie 1 piętra. 
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Rys. 5. Lokalizacja windy na poziomie poddasza.  

WYMAGANIA PROJEKTOWE DLA WINDY OSOBOWEJ : 

− dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie 

− przedstawienie Zamawiającemu koncepcji windy 

− wykonanie badań gruntowo – wodnych na terenie budowy, w miejscu budowy szybu, 

dla potrzeb posadowienia szybu windy. 

− sporządzenie mapy do celów projektowych, lub opiniodawczych w zależności od 

potrzeb 

− wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, 

przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń. 

− opracowanie dokumentacji projektowej szybu windowego i jego wyposażenia 

instalacyjnego. 

− uzyskania niezbędnych warunków technicznych oraz dokumentów formalno-

prawnych na budowę windy; 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wymaganych przepisami 

prawa uzgodnień, certyfikatów, dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację dźwigu. 
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− opracowania instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji 

wymienionego dźwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi nowego dźwigu. 

 

WYMAGANIA REALIZACJI PRAC DLA WINDY OSOBOWEJ : 

− roboty ziemne – wykopy 

− przekładka istniejących instalacji kolidujących z budowanym szybem 

− wykonanie płyty fundamentowej,  

− montaż szybu windowego (przeszklenie co najmniej z 1 strony) oraz montaż dźwigu, 

− wykonanie daszku nad wejściem zewnętrznym do winy 

− przebudowa dachu lukarny w pokoju jednoosobowym na poddaszu, w celu 

połączenia konstrukcji dachu windy i lukarny. Nowy układ dachu nad szybem 

windowym należy dostosować do kształtu lukarny, w tym celu należy rozebrać 

fragment okapu, zdemontować okno połaciowe, rozebrać połać dachową i fragment 

konstrukcji dachu nad lukarną. Dach kryty dachówka ceramiczną. W celu połączenia 

windy z budynkiem głównym szkoły należy uzupełnić ścianę zewnętrzną osłonową 

– połączenie windy z poddaszem. 

− wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz obróbki blacharskie, 

− wykucie otworów w ścianie na drzwi przystankowe. Na każdej kondygnacji po 

jednym otworze, na parterze 2 wejścia do windy (zewnątrz oraz z budynku), 

− montaż nadproży w wykutych otworach,  

− prace związane z dostosowaniem pokoju jednoosobowego (pom. nr 40), w celu 

wykonania komunikacji łączącej poddasze z windą. Prace polegające na rozbiórce 

ścianek działowych,  przeniesieniu szafki hydrantowej na przeciwległą ścianą oraz 

przeniesienie grzejnika, rozebraniu ścianek działowych, demontażu drzwi do pom. 

nr 39 oraz zamurowanie otworu po demontażu drzwi szerokość 90 cm. 

− roboty wykończeniowe – otynkowanie i pomalowanie ścian szybu windowego od 

strony pomieszczeń szkoły, wykonanie remontu zniszczonych okładzin i posadzek 

w pomieszczeniach istniejącego budynku,  

− roboty montażowe – montaż mechanizmu, kabiny i drzwi na przystankach windy; 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP, a prace prowadzić 

zgodnie ze sporządzonym planem BiOZ. 
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− wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej dźwig, instalacji oświetleniowej 

szybu, kabiny, doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego miejsca 

oraz innych instalacji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania dźwigu.  

− montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych z antypoślizgowego materiału o 

szerokości min 120 cm z obustronnymi poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm 

przedłużane na końcach pochylni o 30 cm 

− utwardzenie terenu wokół windy, wykonanie chodników do windy 

− wykonanie odpływu podjazdu dla niepełnosprawnych 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WINDY OSOBOWEJ : 

− kaseta wezwań była umieszczona na wysokości 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki,  

− kabina była wyposażona w poręcz prowadzoną na wysokości 0,9 m,  

− kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym miała przyciski nie wyżej niż 1,4 m,  

− przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miały wprowadzone oznakowanie 

dotykowe pismem Braille’a,  

− zainstalowany był system informacji głosowej. 

 

Tab. 1. Wymagania techniczne windy osobowej 

Typ 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się  

na wózkach inwalidzkich. 

Wykonanie 

konstrukcja stalowa, komunikacja dwustronna, elementy ocynkowane 

oraz z metali nierdzewnych, malowane proszkowo. Kolor do uzgodnienia 

z Zamawiającym, przeszklenie co najmniej z 1 strony 

Ilość sztuk 1 

Szyb 
Panele stalowe wygłuszające napęd od strony maszynowni, pozostałą 

część możliwa w panelach szklanych ze szkła bezpiecznego 

Wysokość podnoszenia Do 13,00 m 

Prędkość podnoszenia Do 0,5 m/s 

Udźwig nominalny Max 500kg  

Wymiary szybu 1400x1630 

Wymiary platformy 1000cm x 1467cm, 

Ilość przystanków 3 

Ilość drzwi kabinowych 4 

Zasilanie 400 / 230V; 50/60 Hz 

Elementy 

bezpieczeństwa 

-wymaga się, aby kabina była wyposażona w przycisk awaryjny „stop”; 

-wymaga się stosowania automatycznego otwierania / zamykania drzwi 

dźwigu oraz wyposażenia go w system zatrzymujący zamykanie drzwi, 

oparty na czujnikach 

- system przeciążeniowy 

- oświetlenie kabiny 

- system sterowania z przetwornicą częstotliwości 

- systemy zabezpieczenia przed przeciążeniem 



 

16 

 

- ochrona instalacji elektrycznej przed wniknięciem wody i obcych ciał 

stałych 

- wymaga się, aby kabina była wyposażona w przycisk awaryjny „stop” 

- oświetlenie awaryjne 

Drzwi kabinowe i 

przystankowe 

- kurtyna świetlna  

- drzwi zewnętrzne wyposażone w mechanizm kontroli dostępu 

 

Szerokość otwarcia min 100 cm 

Wysokość drzwi min 200 cm 

Wewnętrzny panel 

sterujący 

- panel sterowniczy w kabinie powinien być zamontowany na wysokości 

80-120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny 

- panel sterujący w kabinie powinien być umieszczony po prawej stronie 

- w przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków 

powinny znajdować się nad przyciskiem alarmowym 

- dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących 

(wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie 

Braille’a) oraz informację głosową, 

- przycisk kondygnacji „zero” powinien być dodatkowo wyróżniony 

Zewnętrzny panel 

sterujący 

 

- zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 80-120 cm od 

posadzki, 

- wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół”, 

-  nie należy stosować paneli dotykowych. 

 

2.3.3 Wymagania w zakresie wykonania instalacji magazynującej wodę opadową 
odprowadzoną z powierzchni dachów budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz terenów 
utwardzonych. 

a. zbiornik zbiornika na wody opadowe z dnem dolnym i górnym 

przelewowym 

b. budowa przepompowni 

c. przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 

d. budowa rurociągu tłocznego 

 

Obecnie woda deszczowa jest odprowadzona do rzeki Węgierki za pomocą 

wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W celu zagospodarowania deszczówki, planuje 

się  budowę zbiornika o pojemności ok. 70 m3 w miejscu rozebranego garażu na działce nr 

721/1. Zbiornik będzie odkryty i będzie stanowił formę zagospodarowania terenu. Zbiornik 

będzie odkryty z zewnętrzną kaskadą wodną. Kształt i materiał zbiornika dowolny. 

Zbiornik będzie magazynował wodę zebraną z powierzchni dachów budynku głównego 

i sali gimnastycznej oraz z terenów utwardzonych. Wewnętrzna instalacja kanalizacji 

deszczowej będzie przebudowana na wzdłuż elewacji frontowej budynku głównego szkoły oraz 

w części południowej między budynkiem głównym, a salą gimnastyczną. Nowa instalacja 

zostanie wyposażona w przepompownie z przelewem awaryjnym i rurociąg tłoczny.  
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Wodę z terenów utwardzonych należy zebrać za pomocą wpustów drogowych lub 

odwodnieni liniowych z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych.  

Wodę z projektowanego parkingu o nawierzchni ażurowej w miejscu boiska 

sportowego należy odprowadzić do zbiornika w ilości 50%. Pozostała część zostanie 

odprowadzona na teren zielony Inwestora.  

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI MAGAZYNUJĄCEJ WODĘ DESZCZOWĄ: 

− wykonanie projektu odwodnienia terenu utwardzonego na działkach 721/4 i 721/1 

uwzgledniającego przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej 

− projekt zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 70 m3 wraz z instalacją do 

zagospodarowania wody opadowej (tj. wyprowadzenie zaworów czerpalnych) 

 

WYMAGANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE DLA INSTALACJI MAGAZYNUJĄCEJ WODĘ DESZCZOWĄ: 

− przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

− montaż przepompowni  

− budowa rurociągu tłocznego 

− budowa zbiornika wraz z kaskadą 

 

2.3.4 Wymagania w zakresie budowy wiaty w miejscu rozebranego garażu. 

 W miejscu rozebranego garażu na działce nr 721/1 planowane jest zagospodarowanie 

terenu m.in. poprzez budowę wiaty. Wiata w kształcie prostokąta lub w kształcie litery L  

o powierzchni ok 60m2. Konstrukcja wiaty drewniana dekoracyjna zabezpieczona 

przeciwwilgociowo, z wyposażeniem w grube drewniane stoły i ławy z oparciem. Dach 

dwuspadowy, kryty blachodachówką w kolorze takim samym jak budynek główny szkoły. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt architektoniczno - budowlany  wiaty i uzyskać 

wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje ( w tym pozwolenia na budowę), w celu 

rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową wiaty. Wiata będzie pełniła funkcję 

rekreacyjna – wypoczynkową. Planuje się, aby wiata była zabudowana z trzech stron. 

Osłonięcie ścian zewnętrznych w postaci dekoracyjnego pasa o wysokości ok. 1,5m 

odsuniętego od poziomu terenu o ok. 50 cm oraz od okapu o ok. 50 cm. Wysokość ścian wiaty 

do okapu ok. 2,00 – 2,50 m. Mocowanie wiaty za pomocą kotew stalowych zabetonowanych 
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w stopach fundamentowych. Posadzka utwardzona z kostki betonowej w nawiązaniu do placu 

manewrowego wokół zbiornika wody opadowej. 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE DLA WIATY : 

− dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie 

− przedstawienie Inwestorowi do akceptacji koncepcji projektu wiaty (kształt, 

lokalizacja); 

− sporządzenie mapy do celów projektowych, lub opiniodawczych w zależności od 

potrzeb 

− w razie konieczności wykonanie badań geologicznych w miejscu projektowanej 

wiaty 

− wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany)  

− uzyskania niezbędnych warunków technicznych oraz dokumentów formalno-

prawnych na budowę wiaty; w tym decyzję pozwolenie na budowę. 

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 

 

− roboty ziemne – wykop pod stopy fundamentowe, 

− przekładka istniejących instalacji kolidujących z wiatą, 

− wykonanie podkładów betonowych, 

− wykonanie stóp fundamentowych,  

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych stóp, 

− montaż drewnianej konstrukcji wiaty, 

− wykonanie instalacji odgromowej wiaty, 

− doprowadzenie instalacji oświetlenia do wiaty, 

− zabudowa ścian np. z drewnianych lameli , 

− wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich, 

− wykonanie odwodnienia dachu wiaty (rynny, rury spustowe) 

− wykonanie posadzki wiaty z kostki betonowej 

− wyposażenie wiaty w meble tj. drewniane ławy i stoły  
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2.3.5 Wymagania w zakresie rozbiórki budynku gospodarczo - garażowego na działce nr 721/1 
wraz z ogrodzeniem na działce nr 721/1 wraz z rozbiórką zewnętrznego najazdowego 
rampo-kanału samochodowego o wym. 3,00x7,50 m 

 Rozbiórkę przeprowadza się w związku ze złym stanem technicznym budynku. Prace 

związane z rozbiórką budynku gospodarczo – garażowego należ wykonać w oparciu o projekt 

architektoniczno- budowlany „Rozbiórka budynku garażowo-gospodarczego wraz z 

utwardzeniem placu” z lutego 2021r. Budynek garażu o wymiarach 24,15mx14,42m jest 

jednokondygnacyjny, murowany, kryty stropodachem dwuspadowym opartym na ścianach z 

cegły. Do budynku przylega murowany komin o wysokości ok. 8,00 m oraz zewnętrzna, 

samochodowa rampa o wymiarach 3,00 x 7,50 m, która jest oparta na żelbetowych słupach. 

Wysokość budynku wynosi ok 3,90m, a odległość od granicy działki 5,54 m. Wykonawca, 

przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia rozbiórki budynku.  

  W miejscu rozebranego budynku przewiduje się zagospodarowanie terenu w postaci 

budowy wiaty (opis w punkcie 2.3.5),  wykonanie zbiornika na wody opadowe (opis w punkcie 

2.3.4), wykonanie obiektów małej architektury oraz wykonanie trawników, nasadzeń drzew, 

krzewów, bylin (opis w punkcie 2.3.6). 

 

 

Zdjęcie 1. Budynek gospodarczo-garażowy na działce nr 721/1 przewidziany do rozbiórki. 

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
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− Rozbiórka ogrodzenia pomiędzy działką 721/1, a działką 721/4. Ogrodzenie do 

ponownego wykorzystania, w celu uzupełnienia ogrodzenia miedzy działką 721/1, a 

działką nr 721/3, 

− Odłączenie od rozbieranego budynku instalacje elektryczną, wodociągową, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  

− Demontaż instalacji odgromowej 

− Demontaż instalacji wewnętrznych  

− Demontaż drzwi drewnianych  

− Demontaż krat na oknach 

− Demontaż okien 

− Demontaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich 

− Rozbiórka komina do poziomu połaci dachowej  

− Zerwanie pokrycia dachowego papowego 

− Rozbiórka poszycia i konstrukcji dachu z płyt betonowych 

− Rozbiórka komina w obrębie parteru 

− Rozbiórka murowanych ścian parteru. Ściany zewnętrzne budynku, usytuowane na 

granicy działki rozebrać ręcznie.  

− Rozbiórka zewnętrznej, żelbetowej rampo-kanału o wymiarach 3,00 x 7,50 m,  

− Rozbiórka warstw posadzkowych parteru 

− Rozbiórka ścian fundamentowych na głębokość 40 cm poniżej terenu  

− Załadunek elementów do odzysku z wywiezienia na miejsce składowania 

− Wywiezienie powstałego gruzu  

2.3.6 Wymagania w zakresie wykonania parkingu z zastosowaniem płyt ażurowych w miejscu 
boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.  

Istniejące boisko sportowe nie jest używane, dlatego w jego miejscu planuje się 

wykonać parking dla nauczycieli i uczniów. Boisko ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 

23,0m x 39,0m. Parking będzie miał ten sam kształt co boisko. Istniejąca nawierzchnia boiska 

to tworzywo sztuczne (tartan). Prace objęte zamówienie będą polegały na demontażu sztucznej 

nawierzchni, miejscowe naprawy podkładów oraz wykonanie nowej nawierzchni z płyt 

ażurowych ze spadkami ok. 2%. Preferowane jest wykorzystanie terenu, w celu stworzenia jak 

największej ilości miejsc parkingowych.  

 
ZAKRES PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
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− Rozebranie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, 

− wykonanie ławy pod krawężniki i pod obrzeża betonowe, 

− wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, 

− miejsca postojowe - nawierzchnia z płyty betonowej ażurowej o gr. 10 cm na 

podsypce cementowo-pisakowej 1:4, 

− chodniki - warstwy odsączające z piasku w korycie, 

− chodniki – nawierzchnia z  nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4. 

2.3.7 Wymagania w zakresie wykonanie nawierzchni utwardzonych na działce 721/1 oraz 
przebudowa fragmentu dróg komunikacyjnych przy budynku głównym na działce 721/4 
(dojazd do windy), także uzupełnienie ogrodzenia pomiędzy działkami 721/3 i 720, a 
działką 721/1. 

Po rozbiórce garażu i demontażu ogrodzenia, w celu dojścia do działki nr 721/1 należy 

utwardzić nawierzchnie z pełnej kostki betonowej o gr. 8 cm. Dodatkowo po wykonaniu  

Obecnie w miejscu planowanej windy znajduje się teren zielony, w celu zapewnienia 

dojazdu do windy, należy przebudować fragment drogi wewnętrznej i należy utwardzić teren 

przed windą przez ułożenie kostki betonowe gr. 8 cm. Po montażu windy, w jej bliskiej 

lokalizacji należy także wykonać 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.   

Po rozbiórce budynku garażowo-gospodarczego należy uzupełnić ogrodzenie na 

granicy działek 721/1 i 721/3 oraz między działką 721/1, a działką 720. W celu wykonania 

ogrodzenia, należy wykorzystać stalowe, ażurowe przęsła pochodzące z rozbiórki ogrodzenia 

między działką 721/1, a działką 721/4. Przęsła należy oczyścić i pomalować. Pod ogrodzenie 

należy wykonać podmurówkę betonową.  

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: 
 

− renowacja rozebranego ogrodzenia – czyszczenie, malowanie, 

− wykonanie montaż słupków ogrodzeniowych, 

− wykonanie podmurówki betonowej, 

− montaż paneli ogrodzeniowych , 

− wykonanie ławy pod krawężniki i pod obrzeża betonowe, 

− wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, 

− warstwy odsączające z piasku w korycie, 
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− nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej, 

− wykonanie 2 stanowisk parkingowych z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych, poprzez malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla 

niepełnosprawnych na kolor niebieski 

 

2.3.8 Wykonanie obiektów małej architektury t.j. zieleni, obudowa zbiornika na wody 
opadowe na działce nr 721/1. 

Po rozbiórce garażu na działce 721/1 planuje się zagospodarować teren w celu 

stworzenia miejsca o maksymalnym efekcie wizualnym przy jednoczesnym minimum 

pielęgnacji roślin. Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 

koncepcję zagospodarowania terenu oraz po otrzymaniu pozytywnej akceptacji wykonanie 

projektu zagospodarowania terenu i projektu zieleni. Na projekcie należy także uwzględnić 

lokalizacje budowanej wiaty oraz zbiornika na wodę deszczową. Wiata oraz zbiornik powinny 

wkomponowywać się w projektowane zagospodarowanie terenu. Teren będzie miał funkcję 

rekreacyjno – wypoczynkową.  

Działkę nr 721/1 po rozbiórce garażu należy uporządkować oraz użyźnić w celu 

wykonania nasadzeń. Teren jest prawie płaski, występują niewielkie różnice terenu.  

Proponowane elementy zagospodarowania to nasadzenia drzew i krzewów oraz rabat 

kwiatowych, bylin, wykonanie ścieżek z kostki betonowej, montaż ławek wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, montaż koszy na śmieci, zagospodarowanie zbiornika na wody opadowe, 

wykonanie oświetlenia zewnętrznego.  

Zamawiający oczekuje, że zbiornik na wody deszczowe zostanie zagospodarowany 

poprzez montaż kaskady wodnej z obiegiem wody ze zbiornika. Zbiornik z podwójnym dnem. 

Niższe dno konstrukcyjne, tworzące obudowę zbiorniku. Drugie dno – górne przeznaczone dla 

kaskady. 

 

2.3.9 Malowanie elewacji budynku głównego i elementów metalowych przytwierdzonych do 
ścian wraz z naprawą miejscowych uszkodzeń ocieplenia, tynków oraz wymiana 
pokrycia daszków nad wejściami do Sali gimnastycznej i daszku nad wejściem 
głównym do budynku głównego wraz  boczną zabudową wejścia głównego. 

 Prace renowacyjne elewacji budynku głównego bez naruszenia formy architektonicznej 

w celu jak najwierniejsze odtworzenie pierwotnego stanu. Prac będą polegające na 

oczyszczeniu ścian zewnętrznych z zalegających warstw kurzu i brudu oraz miejscowe 

naprawy elewacji, w tym uszkodzonego gzymsu w pasie podrynnowym. Następnie należy 
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zagruntować i pomalować elewację farbami silikonowymi. Kolor należy uzgodnić z 

Inwestorem. Bezwzględnie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 

W ramach prac należy wymienić pokrycie daszku nad wejściem głównym do szkoły od 

ul. Szpitalnej oraz uzupełnić daszek o osłony boczne, w celu zasłonięcia wejścia przed 

zacinaniem deszczu, śniegu. Proponowana obudowa daszku oraz osłon bocznych z płyty z 

poliwęglanu. Osłony boczne po dwóch stronach istniejącego daszku nad wejściem z pasa o 

szerokości ok. 0,5 m. Łączna długość ok. 9,5m.  

Dodatkowo przewiduje się także wymianę pokrycia 5 daszków nad wejściami do Sali 

gimnastycznej. Wymienione pokrycie również z poliwęglanu.  

 

 

 

Zdjęcie 2. Elewacja frontowa budynku głównego przewidziana do renowacji. 
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Zdjęcie 3. Elewacja tylna (północna) budynku głównego przewidziana do renowacji. 

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− Demontaż ze ścian zewnętrznych zainstalowanych elementów i urządzeń (kamery, 

wsporniki, lampy oświetleniowe) oraz ich ponowny montaż po zakończeniu prac, 

− czyszczenie i zmycie ścian oraz pokryć daszków wejściowych przy pomocy myjek 

ciśnieniowych na powierzchni ok. 1820,00 m2, 

− usunięcie luźnych i odspojonych tynków, usunięcie zabrudzeń i starych farb,  

− uzupełnienie ubytków i miejscowe wzmocnienia, iniekcyjne klejenie spękań murów, 

miejscowe odtworzenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 

mineralnego strukturalnego na pow. ok. 273,00 m2, 

− naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych na gzymsach pod dachem w ilości ok. 

150 m2. Naprawa zaprawą cementową z zatarciem na gładko, 

− przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie na powierzchni 1820,00 m2, 

− dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi dwukrotnie w 

kolorach zbliżonych do istniejącej elewacji na pow. ok. 1820,00 m2, 

− malowanie balustrad, barierek, krat, konstrukcji daszków, 

− zabezpieczenie nawierzchni z kostki oraz stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów 

folią na pow. ok. 650 m2. 
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− Wymiana pokrycia daszków z poliwęglanu – 6 kpl. (nad wejściem głównym i nad 

wejściem do Sali gimnastycznej) 

− Montaż lekkiej konstrukcji wsporczej z profili zamkniętych do konstrukcji daszku w 

celu zamontowania ścianek bocznych  

− Montaż osłon (ścianek) bocznych z poliwęglanu o szerokości 0,5m  

− Uporządkowanie terenu po pracach. 

2.3.10 Wymagania w zakresie wymiany orynnowania, pasów nadrynnowych, wykonanie 
obróbek blacharskich wszystkich gzymsów w budynku głównym szkoły oraz naprawy 
punktowe rynien i obróbek ścian kolankowych w budynku Sali gimnastycznej. 

 Prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek 

blacharskich w budynku głównym. Wymagane jest także zabezpieczenie obróbką blaszaną 

desek czołowych w pasie podrynnowym oraz na lukarnach w celu zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi. A także miejscowe (ok. 66 m) obróbki blaszane ścian 

kolankowych i parapetów oraz miejscowe uszczelnienia rynien w budynku Sali gimnastycznej. 

Preferuje się użycie elementów systemowych z blachy powlekanej o gwarancji antykorozyjnej 

min. 30 lat. Kolor należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

Zdjęcie 4. Przewidziane do demontażu rynny i rury spustowe w budynku głównym. 

 
 
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU GŁOWNYM: 
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− Demontaż uszkodzonych rur spustowych i rynien w budynku głównych w ilości ok. 

425 m 

− Demontaż pasów nadrynnowych oraz obróbek gzymsów w budynku głównych w 

ilości ok. 139,0 m2 

− Sprzedaż złomu i przekazanie pozyskanych środków finansowych na konto MSP 

Przasnysz  

− Odtworzenie rozebranych pasów nadrynnowych z blachy powlekanej w ilości 54 m2 

− Obudowa w celu zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi z blachy 

powlekanej pasów pod rynną z desek czołowych w ilości 128 m2 

− Montaż rynien, lejów spustowych, rur spustowych z blachy powlekanej 

− Czyszczenie przykanlików 

 
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ: 
 

− Demontaż uszkodzonych obróbek blacharskich w ilości ok. 66 m. 

− Sprzedaż złomu i przekazanie pozyskanych środków finansowych na konto MSP 

Przasnysz  

− Montaż nowych obróbek z blachy powlekanej przy ścianach kolankowych 

− Miejscowa naprawa rynien  

− Czyszczenie rynien i przykanalików 

 

2.3.11 Wymagania w zakresie przebudowy łazienki (w internacie) w budynku głównym w celu 
dostosowania dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń 
komunikacyjnych.  

 Obecnie szkoła nie posiada toalet dla niepełnosprawnych w internacie. W ramach prac 

budowlanych zaplanowano przebudowę 1 toalety na poddaszu w budynku głównym (łazienka, 

pomieszczenie nr 2, przy pokoju nauczyciela nr 3, obok klatki schodowej nr 1). Toaleta musi 

być przeznaczona do korzystania przez osoby obojga płci, z dostosowaniem dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać przebudowę 

pomieszczenia higieniczno – sanitarnego oraz pokoju nauczyciela, a także holu dojazdowego. 

W ramach prac projektowych należy zaprojektować nowy układ ścianek, zachowując istniejące 

ściany nośne, piony wentylacyjne, piony kanalizacji sanitarnej, piony wody.  

 Łazienka zostanie poszerzona o ok. 60 cm kosztem pokoju nauczycielskiego. Wejście 

do łazienki zostanie poszerzone do 110 cm, lokalizacja wejścia tak jak w istniejącym układzie. 
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Wejście do pokoju nauczycielskiego zostanie przesunięte, aby umożliwić wejście do toalety z 

holu. Istniejąca ścianka z drzwiami do pokoju nauczycielskiego zostanie zdemontowana.  

 

Rys. 6. Lokalizacja łazienki dla niepełnosprawnych na poddaszu. 

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SNITARNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: 

 

 Należy ograniczyć stosowanie wzorów na płytkach w łazienkach, a kolor dostosować 

do kolorystyki armatury i innego wyposażenia (np. poręczy i uchwytów, przyciski 

uruchamiające spłukiwanie wody lub urządzeń, takich jak podajniki papieru czy suszarki), aby 

uzyskać kontrast barwny LRV na poziomie min. 50%. Wszelkie materiały oraz kolorystyka 

planowana do wbudowania przed ich użyciem powinny zawierać zgodę Zamawiającego. 

− zapewniać wystarczającą przestrzeń manewrową przed i za drzwiami zgodnie z 

normą w normie ISO 21542:2011 zał. C 24 

− zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach 

przynajmniej 1,50 m x 1,50 m; 

− na wysokości 0,80 m po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej należy umieścić 

uchwyty, w tym uchwyty składane (od strony przesiadania się); dopuszcza się w 

budynkach istniejących możliwość przesiadania się tylko z jednej strony. W tej 

sytuacji jeden z uchwytów może być mocowany do ściany lub podłogi. 

− wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i 

przenosić obciążenia równe trzykrotnej średniej wagi ciała – minimalnie 120 kg z 
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każdego kierunku (szczególnie istotny jest właściwy sposób montażu do ściany bądź 

podłogi); 

− powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie 

powinna mieć szerokość min. 0,90 m; 

− wysokość muszli toaletowej mieścić się powinna w przedziale między 0,45– 0,48 m; 

− przycisk spłukiwania powinien być umieszczony na wysokości nie większej niż 1,20 

m; 

− przestrzeń wjazdu pod umywalkę powinna wynosić minimum 0,75 m szerokości i 

0,30 m głębokości o wysokości 0,67 m. 

− dostępny stolik lub półka przy umywalce; 

− lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 0,10 m od 

poziomu umywalki lub uchylne tak, by osoba poruszająca się na wózku mogła z 

niego korzystać; górna krawędź lustra powinna zapewniać osobie stojącej 

skorzystanie z niego. Zalecana wysokość górnej krawędzi lustra to 2,00 m, 

− baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, 

suszarki, 

− powinny być w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchu. Urządzenia te 

powinny umożliwiać obsługę jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania ich 

elementów, 

− kratki ściekowe muszą mieć otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, 

kul rehabilitacyjnych, białej laski. 

− Zaleca się stosowanie odpływu liniowego, aby zlikwidować progi. Ewentualne progi 

w kabinie prysznicowej o wysokości max 0,02 cm. 

− należy stosować zamek umożliwiający zamknięcie toalety od środka, , przy czym 

− pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie powinny być zamykane za pomocą 

standardowego klucza, (pokrętło zamka, musi znajdować się na wysokości 0,90-1,00 

m i zapewniać pewny uchwyt). 

− drzwi powinny posiadać zamek umożliwiający, np. w razie wypadku, otwarcie 

toalety od zewnątrz. 

 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
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− rozbiórka części ścianek działowych murowanych, skucie w istniejących pom. 

sanitariatów podlegających przebudowie istniejących kafli na ścianach i posadzkach, 

skucie odspojonych, starych tynków 

− demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, 

− rozbiórka ścianek działowych 

− demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym armatury i oświetlenia, 

− demontaż posadzek  

− demontaż armatury i białego montażu  

− wykonanie ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy z zachowaniem 

parametrów akustycznych dla ścian. Łazienka zostanie powiększona do istniejącego 

słupa.  

− wykonanie nowego otworu drzwiowego o szerokości 110 cm, wejście do WC wg 

istniejącego układu. 

− nowe skrzydła drzwiowe o szerokości 110 wraz z ich osadzeniem z ościeżnicą, 

− montaż nowych drzwi do pokoju nauczycielskiego – szerokość drzwi 90 

− wykonanie nowych gałązek do pionu instalacji wod- kan. Zakończonych zaworami 

odcinającymi, 

− wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu, 

− wymiana grzejników wraz z gałązkami na płytowe oraz zaworami termostatycznymi. 

Grzejniki należy zamontować nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od 

ściany 

− wykonanie nowych posadzek wraz z wyrównaniem powierzchni. Nowe posadzki z 

terakoty wraz z cokołem wykonanym do wysokości 0,1m z materiału jednorodnego 

z posadzką. Styki cokołów z posadzką wyoblone. Posadzki i cokoły z 

łatwozmywalnej terakoty 

− ściany toalet wyłożyć płytkami z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, 

nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekujących 

− montaż sufitów podwieszanych, 

− montaż listew odbojowych (wysokości od cokołu do około 110) oraz poręczy, 

− biały montaż, 

− montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych (pochwyty). Przy planowaniu montażu 

uchwytów na ścianach wykonanych w technologii suchej zabudowy lub innych 

ścianach lekkich należy przewiedzieć dodatkowe wzmocnienia zgodnie z normami. 
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− montaż wyposażenia (lustra, kosze, dozowniki na mydło, suszarki) 

− wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym. Kratki wentylacyjne w 

toaletach należy zaopatrzyć w elektryczny wentylator wywiewny, 

− Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby przebudowy pomieszczeń 

sanitariatów, a tym: oświetlenia, gniazd elektrycznych, 

− montaż systemu przeciwpożarowego 

− montaż czujników obecności lub czujników ruchu 

 

2.3.12 Poszerzenie otworu drzwiowego w stołówce na parterze budynku głównym w celu 
dostosowania dla osób z niepełnosprawnością.  

Istniejące drzwi pomiędzy stołówką, a komunikacją na parterze w budynku głównym 

mają szerokość światła przejścia 70 cm, nie spełniają one wymagań dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. W celu umożliwienia swobodnej komunikacji osobom 

poruszających się na wózkach inwalidzkich wymagane są drzwi o szerokości przejścia min. 90 

cm, w tym celu w ramach zadania wymagane jest dostosowanie otworu drzwiowego do 

szerokości 100 cm. Istniejące drzwi znajdują się na granicy stref ppoż. i posiadają klasę 

odporności ogniowej EI30, w nowych drzwiach wymagane jest spełnienie tej samej klasy. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− Demontaż drzwi EI30 o szerokości 70 wraz z ościeżnicą; 

− Poszerzenie otworu w murze pod montaż nowych drzwi 

− Ułożenie nadproży prefabrykowanych  

− Uzupełnienie tynków po demontażu drzwi  

− Uzupełnienie gładzi po demontażu drzwi  

− Malowanie ściany, w której są osadzone drzwi po robotach naprawczych 

− Montaż drzwi EI30 o szerokości 100 wraz z ościeżnicą  

− Uzupełnienie posadzki i wykładziny podłogowe w obrębie wymienianych drzwi  

 

2.3.13 Wymagania w zakresie konserwacji płaszczyzn zewnętrznych dźwigarów z drewniana 
klejonego w budynku Sali gimnastycznej.  

Dach nad budynkiem Sali gimnastycznej oparty jest na drewnianych dźwigarach, 

klejonych warstwowo. Dźwigary w szczytach budynku oraz części pod okapem Sali, które 

zlokalizowane są na zewnętrz budynku, narażone są na działanie czynników atmosferycznych. 
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Z upływem lat ich zabezpieczenie uległo uszkodzeniu i wymagają konserwacji. Dodatkowo 

należy wykonać nową obróbkę blacharską zabezpieczającą dźwigary od góry. Obecna obróbka 

jest nieszczelna i wysunięta za zewnątrz o miej niż 4 cm, dlatego woda opadowa spływa z 

obróbki i zalewa dźwigary, niszcząc je. 

 

Zdjęcie 5. Przewidziana do renowacji więźba drewniana konstrukcji dachu w Sali gimnastycznej. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− Zabezpieczeni okien i chodników folią ochronną 

− Mechaniczne czyszczenie powierzchni dźwigarów, które zlokalizowane są na 

zewnątrz budynku 

− Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza dźwigarów 

− Dwukrotne malowanie bejcą  

− Nowa obróbka blacharska górnej półki dźwigarów szczytowych w budynku Sali 

gimnastycznej 

 

2.3.14 Wymagania w zakresie przekładki kolidującej instalacji wentylacji w piwnicy.  

Ze względu na kolizję planowanej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, 

należy przebudować odcinek wentylacji mechanicznej. Przebudowie podlegają przewody 

wentylacyjne biegnące z pomieszczenia wentylatorowni (piwnica) do czerpni na parterze. 
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Czerpnia umieszczona w ścianie zewnętrznej przy planowanej windzie wchodzi w światło 

konstrukcji windy, dlatego należy ja przesunąć.  

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− Demontaż przewodów wentylacyjnych 

− Zamurowanie otworu w ścianie zewnętrznej po demontażu czerpni  

− Wykucie otworu pod nową czerpnię 

− Montaż nowego naproża  

− Roboty naprawcze ściany, tynków i elewacji po zamurowaniu czerpni  

− Obróbka nowego otworu pod czerpnię i montaż czerpni ściennej  

− Montaż przewodów wentylacyjnych wraz z wyposażeniem, 

− Obudowa kanałów wentylacyjnych z płyt g-k  

− Malowanie ścian wewnątrz budynku  

 

2.3.15 Wymagania w zakresie poszerzenia otworu drzwiowego do wymiaru 1,50 m w budynku 
gospodarczym przy boisku sportowym 

 

Istniejące drzwi wejściowe do budynku gospodarczego przy boisku sportowym o 

szerokości 90 cm wymagają poszerzenia. Należy poszerzyć otwór drzwiowy, w celu montażu 

drzwi o szerokości 150 cm. Istniejące drzwi są skorodowane i wyblaknięte od słońca. Nowe 

drzwi aluminiowe, pełne. 
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Zdjęcie 6. Drzwi wejściowe do budynku gospodarczego. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− Wykucie z muru ościeżnic metalowych 

− Poszerzenie otworu drzwiowego z 90 cm do 150 

− Montaż nowego naproża  

− Obsadzenie ościeżnic wraz  

− Montaż i regulacja skrzydeł drzwiowych 

− uzupełnienie ubytków i naprawy elewacji (w tym miejscowe malowanie) po 

poszerzeniu drzwi  

 

2.3.16 Wymagania w zakresie wymiany okładziny schodów zewnętrznych przy klatce 
schodowej nr 1 

W ramach prac budowlanych zostaną wyremontowane zniszczone schody zewnętrzne 

przy klatce schodowej nr 1 przy budynku głównym szkoły. Obecna okładzina schodów posiada 

liczne pęknięcia. Dodatkowo schody nie są wykonane z materiałów antypoślizgowych, co 

stanowi niebezpieczeństwo ich użytkowania podczas opadów deszczu czy śniegu. Schody 

zostaną wyremontowane, poprzez zdjęcie warstw posadzkowych wierzchnich, wykonanie 
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izolacji i wykonanie nowych okładzin z płyt kamiennych. Oprócz remontu okładziny należy 

także odmalować barierki przy schodach. 

 

Zdjęcie 7. Schody zewnętrzne przy klatce schodowej nr 1. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 
 

− skucie nawierzchni schodów,  

− uzupełnienie ubytków i naprawy warstwy betonu po skuciu  

− wykonanie nowej, antypoślizgowej okładziny schodów z płyt kamiennych 

− malowanie balustrad,  


