
 

 

 
Przedmiotem zamówienia publicznego pod nazwą: „Program robót remontowych 
zaplecza użytkowego budynku Komendy Powiatowej Pańswtowej Straży 
Pożarnej w Jarosławiu, w formie zaprojektuj i wybuduj” - jest: 

 
 

• sporządzenie projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji 
technicznych w zakresie koniecznym do wykonania zadania, 

 
• wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu, 

 
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

 
• przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji. 

 

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczenia 
stanowiska kierowania w materiały i nowoczesny sprzęt ICT, o 
którym mowa w rozdziale 1.2.3.F – Wyposażenie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
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Program funkcjonalno – użytkowy dla projektu inwestycyjnego: 

 
 

„Program robot  remontowych zaplecza użytkowego budynku Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu”. 

 
Opracowany  zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  projektach  typu  „Zaprojektuj  i wybuduj”  
z szacunkowym zakresem rzeczowym prac, kosztorysem i harmonogramem, w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

- Ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), 

- Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (DZ. U. 2007 Nr 223, poz.1655 
z późn. zm) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389), 

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118), 

- Polską Normę PN-ISO9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”. 

 
Adres obiektu: 

ul. Morawska 2, Jarosław, woj. Podkarpackie  

 
OKREŚLENIE ROBÓT ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ 

(CPV): 

 
Kod/Dział Opis 

30000000-9 
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 
oprogramowania 

 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
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32300000-6 
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 
aparatura powielająca 

37000000-8 
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby 

 

 

 

 

 

   
39000000-2 

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe 
(włącznie z oświetleniem) 

 

39100000-3 Meble 
 

44000000-0 
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45500000-2 
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
 

48300000-1 
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, 
tworzenia harmonogramów i produkowania 

 

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 
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 rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 

38600000-1 Przyrządy optyczne 

 



 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

  

1.1.1.A Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

1.1.1.B Zestawienie dokumentów wykonawcy 

1.1.1.C Badania i analizy uzupełniające 

1.1.1.D Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

1.1.1.E Mapy do celów projektowych 

1.1.1.F Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

1.1.1.G Wizytacja terenu budowy 

1.1.1.H Dokumentacja fotograficzna 

1.1.1.I Urządzenia 

1.1.1J Wyposażenie 

 
 

1.1.2. Wykaz gwarancji 

 
 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
 

1.1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu 

 
 

1.1.6 Powierzchnie użytkowa oraz określenie ich funkcji 

 

 
 

1.1.7 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 
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1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
 

1.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
i wskaźników ekonomicznych 

 
 

1.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

1.2.3 Wymagania szczegółowe 

1.2.3.A Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót 

1.2.3.B 
W odniesieniu do modernizacji i przebudowy istniejących obiektów KP PSP 
Jarosław 

1.2.3.C W odniesieniu do instalacji 

1.2.3.D 
W odniesieniu do planowanych zmian uwzględniających poprawę funkcjonalności 
obiektu 

1.2.3.E Materiały 

1.2.3.F Wyposażenie 

 

 
 

2. 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
UŻYTKOWEGO 

PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

 
 

2.1 Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego 

 
 

2.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

 

 
 

3. WIZUALIZACJE 

 
 

4. ZAŁĄCZNIK 1 – RZUTY BUDYNKÓW, SCHEMAT 

WYKONANIA INIEKCJI METODĄ KREMU INIEKCYJNEGO 

ORAZ SZCZEGÓŁY GRAFICZNE ŁAZIENKI (7) I 

POMIESZCZENIA STANOWISKA KIEROWANIA 
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Program 

Funkcjonalno – Użytkowy 

1. 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„ Program robót remontowych zaplecza 
użytkowego budynku Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Jarosławiu” 

 

 
Adres obiektu budowlanego: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Morawska 2 
37-500 Jarosław 

(działki nr ewid. gr : 2978/1, 2978/2)  
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1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1.1.1.A. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. 

„Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu”, który uwzględnia naniesienie środka zapobiegającego 

działaniu wilgoci w pomieszczeniach podpiwniczenia objętych remontem,  remont i wyposażanie 

pomieszczenia Stanowiska Kierowania w meble oraz dostarczenie nowoczesnego sprzętu ICT,                 

w pomieszczeniach uwzględnionych remontem zmianę podłóg oraz malowanie ścian, wymianę 

stolarki drzwiowej w pomieszczeniach zlokalizowanych na I piętrze objętych, a także wymainę 

oświetlenia (LED), modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej. W pomieszczeniach socjalnym, 

sanitariacie  oraz korytarzu zlokalizowanym na pierwszym piętrze należy dodatkowo wykonać sufit 

podwieszany z kasetonów. 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu znajduje się przy zbiegu ulicy  

Morawskiej z ulicą 3 – go Maja. Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości to obszar o charakterze 

handlowo - usługowym. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyróznić można 

budynek komendy I jednostki ratowniczo-gaśniczej, budynki gospodarcze (magazyny KP PSP), 

lądowisko dla helikopterów a także tereny służące  rekreacji takie jak boisko. 

Do działki doprowadzone są następujące sieci infrastruktury: 

 kablowe energetyczne, 

 światłowodowe, 

 centralnego ogrzewania, 

 wodociągowa, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 techniczna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty wchodzące w skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 
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Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia zabudowy [m²] 

1. Budynek Komendy i Jednostki 

Ratowniczo - Gaśniczej 

2502,8 

 

2. Magazyny KP PSP 619 

3. Tereny zielone 7134  (ok 32% powierzchni terenu) 



  

1.1.1.B. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 
 
 

 

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje i przedłoży dokumenty obejmujące:  

 projekt remontowo-budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy „Prawo Budowlane”, 

 inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę, inne niezbędne 

uzgodnienia (niezbędne ekspertyzy), 

 projekty techniczno - wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 

wykonawstwa   projektu   budowlanego.   Dokumentacja   powinna    być    opracowana 

z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach  i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych zamawiającego, 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie przebudowy i modernizacji wraz z inwentaryzacją geodezyjną  

 sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę obiektu budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ, 

 dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem robot, 

 wykonanie harmonogromu płatności. 

 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku ich braku należy uwzględnić: 

 

 europejskie aprobaty techniczne, 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 polskie aprobaty techniczne. 
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1.1.1.C. BADANIA I ANALIZY UZUPEŁNAIJĄCE 

1.1.1.D. UZGODNIENIA ORAZ DECYZJE ADMINISTARCYJNE 

1.1.1.E. MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

1.1.1.G. WIZYTACJA TERENU BUDOWY 

1.1.1.H. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 

 

Dodatkowo w koszcie oferty wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz 

i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia dokumentów 

wykonawcy. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone 

pod wywóz gruzu z wyburzonych ścian przeznaczonych pod inwestycję. 

 
 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem  polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zmodernizowania, zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego kontraktu oraz 

obiektów występujących w otoczeniu. 

 
 

 

Z uwagi na zakres inwestycji nie jest potrzebne uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. 

 

1.1.1.F. NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH 

 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

 

 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien odbyć wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia 

w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze   

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót modernizacyjno – budowlanych, jak i przygotowania 

projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być 

wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu, poprzez uwzględnienie 
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1.1.1.I. URZĄDZENIA 

1.1.1.J. WYPOSAŻENIE 

1.1.2. WYKAZ GWARANCJII 

 
 

punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna być przekazana Zamawiającemu  

na płytach CD. Po zakończeniu  robót wykonawca wykona analogiczne zdjęcia wyremontowanych 

pomieszcezń i przekaże je wraz z protokołami odbioru robót . 

 
 

 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia na teren budowy. Należy stosować urządzenia, do których 

części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej 

i sprawnej naprawy. 

 

Wraz z dostarczanymi urządzeniami wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których 

jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone urządzenia dopuszczone do stosowania   

w budownictwie (w tym w obiektach oświatowych). W skład wyżej wymienionych dokumentów będą 

wchodziły m.in.: certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 

opracowana przez producenta. 

 

 

 

W zakresie projektu  jest wyposażenie  pomieszczenia stanowiska kierowania w meble oraz dostarczenie 

nowoczesnego sprzętu  ICT. Dodatkowo planuje się  wymianę wyposażenia sanitariatu na I piętrze. Wymiana 

ta będzie uwzględniać zmianę umywalki, misek ustępowych oraz kabiny prysznicowej ze szkła satynowego.   

Zamówienie uwzględniać będzie również wymanę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych 

remontem na oświetlenie LED oraz zamontowanie oświetlenia kierunkowego ewakuacji w kondygnacji 

piwnicy. 

Zamawiający w drodze przetargu wyłoni najkorzystniejszą ze złożonych ofert.    

 

 

 
 

 

W ramach niniejszego kontraktu przewiduje się następujące gwarancje: 

 

 
 

Wyszczególnienie Okres czasu 

zgłaszanie wad 365 dni 

gwarancja na urządzenia 36 miesięcy 
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Zadanie inwestycyjne w zależności od przyjętych uwarunkowań oraz technologii wykonania przyjętej 

przez Wykonawcę winno być realizowane z uwzględnieniem wymagań programu funkcjonalno – 

użytkowego oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Przewidziany dojazd do działki na której planowana jest inwestycja będzie możliwy od ul. Morawskiej. 

 

 

Obiekty Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej nie zmienią  swoich  funkcji  

podstawowych związanych z działalnością prewencyjną, walką z zagrożeniami życia i zdrowia 

luidzkiego, jego dobytku jak również środowiska naturalnego. 

W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej a także poziom estetyki i reprezentacyjności pomieszczeń uwzględnionych w 

inwestycji. 

 
Aby osiągnąć te założenia należy przeprowadzić następujące prace: 

 

 

 

1. wyremontowanie pomieszczenia sali kierowania ( Stanowiska kierowania): wyposażenie w  

meble oraz dostarczenie nowoczesnego sprzętu ICT ,  

2.  zmodernizowanie systemów instalacji elektrycznej służących lepszej funkcjonalności obiektu   

i obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. 

3. wymiana podłóg oraz malowanie ścian farba odporną na zmywanie 

4. wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu sanitariatu, korytarza, pomieszczenia 

socjalnego oraz zmiana glazury na podłogach i ścianach, 

5. zamontowanie nowych umywalek 
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Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z wysoką piwnicą. Pokryty dachem wielospadowym 

przykrytym blachą trapezową w kolorze ciemnego brązu. Istniejący wjazd z drogi publicznej 

zlokalizowany jest od strony ulicy Morawskiej.  

 

W budynku Komendy na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia takie jak: 

 pomieszczenie rekreacyjne (siłownia), 

 szatnia na nomeksy, 

 szatnia nr 1, 

 pomieszczenie gospodarcze, 

 sanitariaty, 

 szatnia nr 2, 

 powierzchnie komunikacyjne (klatka schodowa i korytarze). 

 

Na I piętrze funkcjonują takie pomieszczenia jak: 

 pomieszczenie stanowiska kierowania, 

 pomieszczenie socjalne, 

 sanitariat, 

 powierzchnie komunikacyjne (klatka schodowa i korytarze). 

 

Główne wejście do budynku na poziom parteru jest od strony ulicy Morawskiej.  
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Instalacje w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje : 

 elektryczną 230 V, 

 odgromową, 

 centralnego ogrzewania, 

 wodno-kanalizacyjną, 

 wentylacji grawitacyjnej, 

 internetowa, 

 telefoniczną. 

Pomieszczenia które ujęte są w projekcie do modernizacji znajdują się w piwnicy (pomieszczenie, 

szatnia na nomeksy, szatnia nr 1,  szatnia nr 2, powierzchnie komunikacyjne w sklad których wchodzą 

korytarze) oraz  na I piętrze  (pomieszczenie stanowiska kierowania, pomieszczenie socjalne, 

sanitariat, powierzchnie komunikacyjne- korytarze) budynku Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej. W przedmiotowych pomieszczeniach na podłodze znajdują się:   

- wyeksploatowany parkiet drewniany (pomieszczenie stanowiska kierowania), 

- panele (pomieszczenie socjalne, szatnia na nomeksy, szatnia nr 1, szatnia nr 2) 

- ceramika (sanitariat ) 

- mozaikowy tynk żywiczny (korytarze oraz szatnia na nomeksy) 

Ściany wewnętrzne z lamperią z farby olejnej, posiadają zarysowania, zabrudzenia i ubytki związane  

z eksploatacją obiektu.  

Oświetlenie wykonane jest z tradycyjnym osprzętem nie spełniającym wymogów energooszczędności. 

Po realizacji inwestycji obiekt będzie spełniał wymogi funkcjonalno – użytkowe jak również 

podwyższą się walory esteteyczne 
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      Tabela 1. Szczegółowy opis parametrów pomieszczeń budynku KP PSP  - piwnica (stan obecny). 

 

Wyszczególnienie 

 

Pomieszczenie 

rekreacyjne (siłownia)- nie 

objęte remontem 

Parametry geometryczne 

 

 długość 

[j.m.] 

11,39 m 

szerokość 5,52 m 

wysokość 2,93 m 

 

 

 
Szatnia na nomeksy 

długość  4,34 m 

szerokość  3,93 m 

wysokość  2,73 m 

 

 
Korytarz (3) 

długość 10,83 m 

szerokość 1,50 m 

wysokość 2,72 m 

 
 

Szatnia nr 1 

długość 7,00 m 

szerokość 3,93  m 

wysokość 2,74 m 

 

 
Pomieszczenie 

gospodarcze 

  

Pomieszczenie nie objęte remontem 

 

 
 

 

długość 4,00 m 

WC (6)-  

nie objęte remontem 

szerokość 2,71 m 
 

wysokość 2,28 m 
 
 

długość 4,05 m 

Łazienka (7)-  

nie objęte remontem 

szerokość 2,87 m 
 

wysokość 2,28 m 

 
 

  

Pomieszczenie nie objęte remontem 

  

Łazienka (8) 

nie objęte remontem 
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długość 5,88 m 

Szatnia nr 2  

szerokość 5,22 m 
 

wysokość 2,28 m 

 
 

długość 11,76 m 

Korytarz (10)  

szerokość 1,06 m 
 

wysokość 2,30 m 

 

 

      Tabela 1 a). Szczegółowy opis parametrów pomieszczeń budynku KP PSP  - piętro I (stan obecny). 

 

 
 

 

długość 8.97 m 

Pomieszczenie stanowsika 

kierowania 
 

szerokość 5,76 m 

 

wysokość 2,60 m 

 
 

długość 14,85 m 

Korytarz (2) 
 szerokość 1,55 m 
 

wysokość 2,72 m 

 
 

długość 4,06 m 

Pomieszczenie socjalne  

szerokość 2,85 m 
 

wysokość 2,68 m 

 
 

długość 4,20 m 

WC (4)  

szerokość 2,80 m 
 

wysokość 2,68 m 



  

 
 

 

 

 

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem funkcji podano w tabeli nr 2 

i 2 a). Oznaczenia ujęte w kolumnie nr 1 tabeli odnoszą się do oznaczeń na rysunkach (załącznik nr 1   

i 2). 

 

 

Tabela 2. Zestawienie pomieszczeń i bilans powierzchni ( piwnica) – STAN PROJEKTOWANY 

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Dł. ścian [mb] 

1 2 3 4 

1. Pomieszceznie rekreacyjne 

(siłownia) 

Pomieszczenie nie ujęte remontem 

2. Szatnia na nomeksy 17 16,54 

3. Korytarz (3) 68 24,66 

4. Szatnia nr 1 27,51 21,86 

5. Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie nie ujęte remontem 

6. WC (6) Pomieszczenie nie ujęte remontem 

7. Łazienka (7) Pomieszczenie nie ujęte remontem 

8. Łazienka (8) Pomieszczenie nie ujęte remontem 

9. Szatnia nr 2 32,45 24,26 

           10. Korytarz (10)  18,99           26,72 

„Program robót remontowych zaplecza użytkowego budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Jarosławiu” 

 

 

WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI – STAN PROJEKTOWANY 

PROGRAM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWY DLA PROJEKTU 

INWESTYCYJNEGO 



  

 
 

 

 

Tabela 2 a). Zestawienie pomieszczeń i bilans powierzchni ( piętro I) – STAN PROJEKTOWANY 

 

 

 
 

 

Przewiduje się możliwość przekroczenia powierzchni użytkowej o 10% - 15%, ze względu na zmiany 

wprowadzone podczas pracy nad dokumentacją modernizacyjną i wykonawczą lub w czasie trwania 

realizacji inwestycji (w wyniku nieprzewidywalnych utrudnień lub przeszkód). Z uwagi na precyzyjne 

określenie powierzchni użytkowej na etapie opracowywania koncepcji, zminimalizowano ewentualne 

przekroczenia lub pomniejszenia. 

 

Nr 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Dł. ścian [mb] 

1 2 3 4 

1. Pomieszczenie stanowiska 

kierowania 

51,67 29,46 

2. Korytarz  9,11 11 

3. Pomieszczenie socjalne  11,57 13,82 

4. WC 11,76 14,00 
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Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu wymaga następujących prac: 

 remontu niektórych pomieszczeń piwnicy i I piętra, 

 modernizacji sanitariatu, 

 

 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną 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. 

 

Przedmiot zamówienia musi przewidywać zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania   

w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje zgodności   i certyfikaty. 

 

Gwarancja na wykonane roboty w oparciu o przyjęte  rozwiązania projektowe powinna wynosić 

minimum 36 miesięcy. 

 

 
 

 

Teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu wraz z całą infrastrukturą 

spełniania funkcje mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa zycia ludzkiego a tażke ochronie 

środowiska. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Powołany inspektor nadzoru z ramienia 

Zamawiającego będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
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 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz 

ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni przeznaczonej pod inwestycję 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie remontowo-budowlanym – przed złożeniem 

wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz  projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz pełniącą funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
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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. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, po których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: 

1. wykonanie dokumentacji  technicznej, dokonanie wymaganych zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń, 

2. prace remontowo - modernizacyjne wewnątrz budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, 

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie rysunków 

wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją robót objętych elementem 

rozliczeniowym. 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że na wszystkie roboty Wykonawca wykona niezbędną dokumentację  

projektową, którą uzgodni z właściwym rzeczoznawcą. Do wszystkich  rozwiązań projektowych 

Wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
 

 

 

Pomieszczenia w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej objęte projektem po 

przeprowadzonym remoncie zachowają dotychczasową formę. Układ wewnętrzny pomieszczeń i ich  

obecne przeznaczenie  pozostanie bez zmian. Zostaną wykonane prace budowlane poprawiające stan 

techniczny pomieszczeń. 

Ze względu na funkcje budynku  Zamawiający postawił wymagania dotyczące zalecanych lub 

możliwych do zastosowania wyrobów w robotach wykończeniowych. Wymagania w tym zakresie 

zostały poddane w ustaleniach dotyczących wykończenia obiektu. 
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1.2.3.B. W ODNIESIENIU DO MODERNIZACJI I REMONTU POMIESZCEŃ BUDYNKU 

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻATNEJ 

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ – STAN 
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W salach budynku Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej przewiduje się wymianę lub 

modernizację istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej ( w miejscu montażu kabiny prysznicowej 

należy wykonać odpływ liniowy). W zakresie inwestycji jest różnież planowana wymiana oświetlenia 

LED (rastrowego).    

 

 

 

Instalacja elektryczna – Zaplanowano wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED  

pomieszczeniu stanowsiska kierownia, pomieszczeniu socjalnym, szatni na nomeksy, szatni nr 1, 

szatni nr 2, sanitariacie oraz w pomieszczeniach przeznaczonaych na komunikację i korytarze. Źródła 

światła zamontowane zostaną w sufitach we wszystkich ww. pomieszczeniach. Rodzaj źródeł światła 

powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Należy 

pamiętać, że takie oświetlenie powinno być dostosowane do wymiarów pomieszczeń. 
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PRACE WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA 

 

Przewiduje się przeprowadzenie remontu  pomieszczeń  znajdujących się w piwnicy i I pietra . Prace 

przeprowadzane będą w zakresie podłóg, ścian, sufitów (przy zachowaniu geometrii i podziałów 

istniejących). Planuje się wymianę: 

-  paneli na płytki w pomieszczeniu socjalnym, szatni na nomeksy, szatni nr 1 i szatni nr 2. 

- Starych płytek na nowe w pozostałych pomieszczeniach uwzględnionych w zakresie inwestycji. 

Dodatkowo w pomieszczeniach (wyłączając sanitariaty) należy również uwzględnić malowanie farbą 

odporną na ścieranie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Inwestycja będzie obejmować wymianę 

oświetlenia LED  i wyposażenie w przybory sanitarne pomieszczenia zaadaptowanego na WC  ( min 

umywalka na blacie, wisząca miska WC,  

 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń  przedstawiono w tabeli nr  3    
i  3 a). 
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Tabela 3. Wymagane wykończenie pomieszczeń z uwzględnieniem wysposażenia (pomieszczenia usytuowane w piwnicy budynku) 
 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

WYMAGANE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

PODŁOG
A 

ŚCIANY SUFIT DRZWI/OKNA WYPOSAŻENIE 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Pomieszczenie 
rekreacyjne (siłownia)  

 

 
XXX 

 
 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 
 

XXX 

 
2. 

 
Szatnia na nomeksy 

 

 
wymiana paneli na płytki 

wedlug kolorystki i wymiarów 
ustalonych przez 
Zamawiającego 

 
ściągnięcie mozaikowego tynku 

żywicznego, 
malowanie farba białą lub w 
kolorze według kolorystyki i 
wymiarów ustalonych przez 

Zamawiającego 
ułożenie płytek do wysokości 

2 [m]  

malowanie farbą  białą lub w 
kolorze według kolorystyki 

ustalonej przez 
Zamawiającego 

XXX 

 

 

wymiana oświetlenia LED 

 
3. 

Korytarz (3)    
 

XXX 
ściągnięcie mozaikowego tynku 
żywicznego, naniesienie środka 

zapobiegającego działaniu 
wilgoci, który umożliwia 

odparowanie wody, 
malowanie farbą odporną na 
ścieranie białą lub w kolorze 
według kolorystyki ustalonej 

przez Zamawiającego 

malowanie farbą w kolorze 
białym 

Zamontowanie drzwi w klasie              

EI 60 z korytarza do 

pomieszczenia warsztatu 

wymiana 
oświetlenia LED, 

wykonanie oświetlenia 

ewakuacyjnego 

(kierunkowego) i awaryjnego 

 
4. 

Szatnia nr 1  
 

wymiana paneli na płytki 
według kolorystyki i 

wymiarów ustalonych przez 
Zamawiającego 

naniesienie środka 
zapobiegającego działaniu 
wilgoci, który umożliwia 

odparowanie wody 
malowanie farbą odporną na 

ścieranie białą lub w kolorze 
według kolorystyki ustalonej 

przez Zamawiającego 

malowanie farbą białą lub w 
kolorze według kolorystyki 

ustalonej przez 
Zamawiającego 

XXX 

 

 

wymiana oświetlenia LED 
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5. 

Pomieszczenie 
gospodarcze   
(nie objęte 
remontem)  

 
 

XXX 

 
 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 
6. 

 

 

WC (6) 

 

 

XXX 

 

 
 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 
7. 

 

Łazienka (7) 

 

 

XXX 

 

 
 

XXX 

 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

8. 
Łazienka (8) 

(pomieszczenie nie 
objęte remontem) 

 

XXX 
 

XXX 

 

XXX 
XXX  

XXX 

 

9 
Szatnia nr 2 

 

wymiana paneli na płytki 
wedlug kolorystki I 

wymiarów ustalonych 
przez Zamawiającego 

naniesienie środka 

zapobiegającego działaniu 

wilgoci, który umożliwia 

odparowanie wody 

malowanie farbą odporną na 

ścieranie białą lub w kolorze 

według kolorystki ustalonej 

przez Zamawiającego 

malowanie farbą  białą 

lub w kolorze według 

kolorystyki ustalonej 

przez Zamawiającego 

XXX wymiana 
oświetlenia LED 

 

10 
Korytarz (10) 

 

XXX 
ściągnięcie mozaikowego tynku 

żywicznego, naniesienie środka 

zapobiegającego działaniu 

wilgoci, który umożliwia 

odparowanie wody, 

malowanie farbą odporną na 

ścieranie białą lub w kolorze 

według kolorystki ustalonej 

przez Zamawiającego 

 

malowanie farbą w 

kolorze białym 

 

XXX 

wymiana 
oświetlenia LED, 

wykonanie 
oświetlenia 

ewakuacyjnego 
(kierunkowego) i 

awaryjnego 
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Tabela 3 a). Wymagane wykończenie pomieszczeń z uwzględnieniem wysposażenia (pomieszczenia usytuowane na I piętrze budynku) 

 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

WYMAGANE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

PODŁOGA ŚCIANY SUFIT DRZWI/OKNA WYPOSAŻENIE 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 

Pomieszczenie 
stanowiska kierowania 

 

 
wymiana parkietu na płytki 

wedlug kolorystki i wymiarów 
ustalonych przez 
Zamawiającego,           

 
 

malowanie farbą odporną na 
ścieranie białą lub w kolorze 
według kolorystki ustalonej 

przez Zamawiającego 

 

Wykonanie sufitu 
podwieszanego ( kasetony) 

 

 

XXX 

 

 

wymiana oświetlenia LED 

(rastrowe), 

szczegółowy opis wyposażenia 

w meble oraz sprzęt znajduje 

się w punkcie 1.2.3. F 

(WYPOSAŻENIE) oraz w 

rodziale 3 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego 

(WIZUALIZACJE) 

 
2. 

 
Korytarz (2) 

 
wymiana starych płytek na nowe 
wedlug kolorystki I wymiarów 

ustalonych przez 
Zamawiającego 

( jak w pomieszczeniu 
stanowiska kierowania) 

 
malowanie farbą odporną na 

zmywanie białą lub w kolorze 
według kolorystyki ustalonej 

przez Zamawiającego 

 

Wykonanie sufitu 
podwieszanego ( kasetony) 

 

 

XXX 

 

 

wymiana oświetlenia LED 

(rastrowe) 

 
3. 

Pomieszczenie 
socjalne 

 
wymiana paneli na płytki 

według kolorystki I wymiarów 
ustalonych przez 
Zamawiającego 

 
malowanie farbą odporną na 

zmywanie białą lub w kolorze 
według kolorystyki ustalonej 

przez Zamawiającego 

                                             
Wykonanie sufitu 

podwieszanego ( kasetony) 

wymiana skrzydła drzwi do 

pomieszczenia z obudowaniem 

ościeżnicy listwami (zmiana 

kierunku otwierania) 

 

Wyposażenie w 

jednokomorowy zlewozmywak 

z ociekaczem, szafkę pod 

wyżej wymieniony  

zlewozmywak wg kolorystyki 

Zamawiającego,ułożenie 

płytek na ścianie przy szafce, 

doprowadzenie wody I 

odpływu do zlewozmywaka z 

sąsiedniego pomieszczenia 

wymiana oświetlenia LED 

(rastrowe) 



 

 
4. 

 

WC 

 
wymiana starych płytek na nowe 
według kolorystyki I wymiarów 

ustalonych przez 
Zamawiającego 

 

 
wymiana starych płytek na 

nowe według kolorystyki I 
wymiarów ustalonych przez 

Zamawiającego, 
 

Wykonanie sufitu 
podwieszanego ( kasetony) 

 

wymiana skrzydła drzwi do 

pomieszczenia z obudowaniem 

ościeżnicy listwami (zmiana 

kierunku otwierania) 

Zaadoptowanie jednej kabiny 
WC na prysznic, 

wymiana umywalki – 
umywalka na blacie jak w 

wizualizacji - sztuk 1, 

wymiana muszli WC na 
wiszącą (gaberit) - sztuk 1, 

wymiana oświetlenia LED 

(rastrowe) 

 
 



  

 
 

 

 

Planuje się zakup wyposażenia sal w następujące materiały: 

I Pietro: 

 

 Front lady należy wykonać z mdf lakierowanego na wysoki połysk z wnęką podświetloną 

oświetleniem LED   (w pionie) , wykończonym czerwonym lacobelem (kolorowe szkło) z 

umieszczonym emblematem PSP (logotyp PSP). 

laminowanej w kolorze jasnoszarym 

 Słupek do ukrycia kabli należy obłożyć lacobelem w kolorze czerwonym z oknem rewizyjnym 

na dole 

itory należy wykonać z płyty MDF malowana farbą w kolorze niebieskim – 

chabrowym 

  Mapy przesuwne powinno wykonać się na systemach komandor lub na systemach o 

parametrach równoważnych bądź wyższych 

Należy zamontować oprawy oświetleniowe rastrowe – LED , przy czym oświetlenie powinno 

spełniać wymagania polskich norm dotyczących oświetlenia pomieszczeń                                                                                                                 

 Zamówienie obejmuje również montaż opraw ledowych tz. ,,Oczka” przy czym oświetlenie 

powinno spełniać wymagania polskich norm dotyczących oświetlenia pomieszczeń  

 Dostarczenie nowoczesnego fotela biurowego ze skóry naturalnej w kolorze czarnym  w ilości 

sztuk – 3 

zenie: lodówka z zamrażarką wolnostojąca w kolorze białym o wysokości 125cm w ilości 

sztuk – 1.  

 Dostarczenie: Komputer DELL Vostro 3670 MT 16 GB i5-8400/16GB/256SSD, procesor 6-cio 

rdzeniowy, 1x HDMI, 1x VGA, Windows 10 PRO lub inny komputer o parametrach równoważnych 

bądź wyższych w ilości sztuk - 2 

 Dostarczenie Monitor 23,8’’ AOC G290VXQ z matową matrycą IPS lub o parametrach 

równoważnych bądź wyższych w ilości sztuk - 4 

Dostarczenie: Telefon systemowy Panasonic KX-DT543 lub o parametrach ró-noważnych bądź 

wyższych w ilości sztuk -2 

 Dostarczenie: Konsola przycisków Panasonic KX-DT590X DSS 48 przycisków lub o 

parametrach równoważnych bądź wyższych w ilości sztuk -2 

Dostarczenie: Panasonic KX  HDV 230 kompatybilne z centralą telefoniczną PBX Serwer Platan 

Libra lub o parametrach równoważnych bądź wyższych w ilości sztuk -3 

Dostarczenie: urzadzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne Brother MCF B7715DW 

lub o parametrach równoważnych bądź wyższych w ilości sztuk -1 

 Dostarczenie: Radiowęzeł Dexon JPA 1181 + 10 x głośnik sufitowy pasujący do radiowęzła + 5x 

głośnik wiszący zewnętrzny pasujący do radiowęzła, PA 561 lub o parametrach równoważnych bądź 

wyższych w ilości sztuk -1 

Dostarczenie: Sterownik który mógłby obsłużyć 15 bram garażowych Horman A445  oraz 

szlaban  

 Dostarczenie: panel sterujący, który jest w stanie obsłużyć 15 bram oraz 1 szlaban wjazdowy 
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Pomieszczenie Stanowiska Kierowania 



  

 

 

 

 Przebudowanie istniejącej instalacji klimatyzacji polegającej na demontażu klimatyzatorów i na 

zamontowaniu nowego klimatyzatora ściennego o parametrach pracy dostosowanych do wymiarów 

pomieszczenia stanowiska kierowania sztuk- 1.  

 Dostarczenie: Telewizor 70’’ Toshiba 75U6863DG lub o parametrach równoważnych bądź 

wyższych w ilości sztuk -1 

 Dostarczenie: Uchwyt do telewizora wyżej wymienionego z możliwością regulacji w dwóch 

płaszczyznach.  

 montaż systemu rolet wewnętrznych do pomieszczenia stanowiska kierowania pozwalającego na 

odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia. 

owadzących z serwerowni do pomieszczenia stanowiska kierowania  

dostosowanych do nowych warunków technicznych pomieszczenia. 

 

Dostarczenie: Szafka z jednokomorowym zlewozmywakiem z ociekaczem w kolorystyce 

ustalonej przez Zamawiającego – sztuk 1 

            Dostarczenie: kuchenka elektryczna dwupalnikowa  230V do pomieszczenia socjalnego sztuk- 1 

            Dostarczenie: pochłaniacz kuchenny bez wyciągu elektryczny sztuk -1 

            Dostarczenie: lodówka z zamrażarką wolnostojąca w kolorze białym o wysokości max. 125 cm. 

 montaż systemu rolet wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego pozwalającego na 

odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia. 

 

 

 

 montaż muszli WC (gaberit) w ilości sztuk – 1 (drzwi do kabiny ustępowej z płyty HPL w 

kolorze grafitowym) 

Zaadoptowanie jednej kabiny WC na kabinę prysznicową z odpływem liniowym. Drzwi do 

kabiny naryskowej ze szkła satynowego Ilość 1 sztuka.  

 montaż umywalki na blacie zgodnie z wizualizacją – 1 szt.  

 montaż systemu rolet wewnętrznych do pomieszczenia WC pozwalającego na odpowiednie 

zaciemnienie pomieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomieszczenie socjalne 

WC (4) 
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Program 

Funkcjonalno – Użytkowy 

2. 

 

CZĘŚĆ 
INFORMACYJNA 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„ Program robót 
remontowych zaplecza 
użytkowego budynku 
Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Jarosławiu” 

 

 
Adres obiektu budowlanego: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Morawska 2 
37-500 Jarosław 

 

(działki nr ewid. gr : 2978/1, 2978/2) 



 

 
 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oświadcza, że działka budowlana, na której 

zlokalizowany jest obiekt znajduje się w zarządzie KP PSP. 

Wszystkie prace budowlane, remontowe i modernizacyjne prowadzone będą zgodnie z kategorią obiektów 

i przepisami prawnymi: 

 
1) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 
2) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

- Ustawa Prawo budowlane ( teks jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
3) Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

 

4.1) Inwentaryzacja budynku 

4.2) Zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki. 

Nie dotyczy. 

4.3) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Nie dotyczy. 

4.4) Inwentaryzacja zieleni. 

Nie dotyczy. 

4.5) Ochrona konserwatorska. 

Nie dotyczy. 
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4.6) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

4.7) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

 
4) Warunki techniczne 

Korzystanie z istniejących przyłączy odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. 
 
 

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia    

w projekcie budowlanym. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 

opracowanie: 

1. projektów  wykonawczych, stanowiących  podstawę  wykonywania  robót 

budowlanych, 

2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 

ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji zagospodarowania terenu 

oraz umowy. 

 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

- harmonogramu  realizacji inwestycji, 

- harmonogramu  płatności, 

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
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3. 

 
Wizualizacje  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„ Program robót 
remontowych zaplecza 
użytkowego budynku 
Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Jarosławiu” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Morawska 2 
37-500 Jarosław 

(działki nr: 2978/1, 2978/2) 
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 Pomieszczenie Stanowiska Kierowania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWY DLA PROJEKTU 

INWESTYCYJNEGO 

„Program robót remontowych zaplecza użytkowego budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Jarosławiu” 
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Program 

Funkcjonalno – Użytkowy 

ZAŁĄCZNIK 1 

Rzuty kondygnacji, piwnice i 
Pomieszczenia Stanowiska 

Kierowania 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„ Program robót 
remontowych zaplecza 
użytkowego budynku 
Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Jarosławiu” 

 
Adres obiektu budowlanego: 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej ul. Morawska 2 

37-500 Jarosław 
 

(działki nr: 2978/1, 2978/2) 
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