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ZAŁĄCZNIK  A do SIWZ 
 

Program funkcjonalno – użytkowy 
dla zadania zaprojektuj i wybuduj: 

 
Wzmocnienie konstrukcji budynku  - płyty  głównej  

stropowej pod salą koncertową i estradą Krakowskiej 
Filharmonii im.  Karola Szymanowskiego 

 
 
Adres inwestycji 
Ul. Zwierzyniecka 1 
31-103 Kraków: 
Województwo małopolskie 
 
Zamawiającym:  
Filharmonia  im, Karola Szymanowskiego w Krakowie 
 
Nazwy i kody CPV; 
Grupa 71300000-1 Usługi inżynierskie 
-71320000-7- usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
-71322000-1- usługi inżynierskie projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
-71330000-0 – różne  usługi  inżynierskie  
 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane 
45262330-3 -Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy 

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
mgr inż. arch. Jerzy Boruta 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 
 
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU  - PŁYTY  GŁÓWNEJ  STROPOWEJ POD SALĄ KONCERTOWĄ 
I ESTRADĄ KRAKOWSKIEJ FILHARMONII IM.  KAROLA SZYMANOWSKIEGO. 
 

1. Część opisowa 
 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Opis przedsięwzięcia 
1.1.2. Opis stanu istniejącego  

1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu i zakres robot 
budowlanych 

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania, jakie powinien spełnić projekt oraz 
wykonanie robót budowlanych 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
1.4.1. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji oraz funkcji  pełnionej przez budynek 
1.4.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 
1.4.3. Ogólne wymagania materiałowe 
1.4.4. Uwarunkowania terminowe 
1.4.5. Szczegółowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robót 

1.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.5.1. Ogólne wykonanie dotyczące robót 
1.5.2. Zgodność robot z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczna (STWIORB) 
1.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 
1.5.4. Materiały 
1.5.5. Zasady kontroli i jakości robót 
1.5.6. Badania i pomiary 
1.5.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1.5.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
1.5.9. Dokumenty budowy 
1.5.10. Odbiory 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot 
1.5.12. Sprzęt 
1.5.13. Transport 

2. Cześć informacyjna Programu  Funkcjonalno – Użytkowego: 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
2.2. Przepisy prawne,  i normy związane z  projektem zamierzenia budowlanego 
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1. Część opisowa 
 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 
1.1.1. Opis przedsięwzięcia 

 
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych 
(dalej „Projekt wykonawczy”/”Projekt)pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowania robot 
budowlanych, zgodnie z wykonanym projektem, obowiązującymi przepisami i wytycznymi 
Zamawiającego oraz załącznikiem do niniejszego projektu tj. Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja rys na 
powierzchni płyty stropowej,  Załącznik Nr 2 Fotografie uszkodzonej płyty  

Po analizie  rozwiązań, brak jest możliwości zastosowania tradycyjnych metod  wzmocnienia  
uszkodzonego  stropu żelbetowego ( płyty)  dlatego też  po rozpoznaniu technicznych możliwości 
proponuje się zastosowanie mat, kształtek czy taśm wykonanych z włókien węglowych które montuje 
się je w strefach rozciąganych elementów danej konstrukcji. Efektem jaki daje tego typu wzmacnianie 
konstrukcji budowlanych jest polepszenie parametrów wytrzymałościowych zarówno na zginanie jak i 
rozciąganie, redukuje się szerokość rys a także zmniejsza ugięcie. Wzmacnianie i naprawa konstrukcji 
żelbetowych  z  wykorzystaniem tego systemu wyróżnia się niskim ciężarem, małymi rozmiarami , co 

w przypadku konieczności  wprowadzenia wzmocnienia pomiędzy istniejącą  uszkodzona płyta 

żelbetową  a podniesioną podłogą jest jedynym możliwym technicznym rozwiązaniem.  Elementy z 
włókien węglowych   charakteryzują się tym doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz 
nadzwyczajną wytrzymałością zmęczeniową. Umacnianie konstrukcji taśmami węglowymi przedłuża 
ich trwałość i zwiększa stabilność konstrukcji 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Inwentaryzacja rys na powierzchni  górnej płyty stropowej z uwzględnieniem  otworów które 

wynikają  z  przebiegu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
2. Sporządzenie projektu wykonawczego wraz  z obliczeniami statyczno- wytrzymałościowymi. 
3. Sporządzenie opracowania p.n. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 

budowlanych (STWiOR) 
4. Sporządzenie przedmiaru oraz  kosztorysu 
5. Wykonanie robot budowlanych wraz z świadczeniem nadzoru autorskiego na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę  i zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu 
Integralną częścią zamówienia  jest wykonanie następujących czynności i opracowań: 

1.  Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyskał 
pisemna akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych ( w tym materiałowych) 
zawartych w Projekcie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych 
ekspertyz, opinii, badać uzgodnień, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentów, które 
są niezbędne do wykonania prac projektowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac 
projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie w zakresie wzmocnienia konstrukcji. 

 
Projekt wykonawczy wzmocnienia istniejącej konstrukcji budynku pod salą koncertową i estradą oraz 
zabezpieczenie  przed dalszą  degradacją powinien obejmować następujące roboty budowlane: 
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       a). naprawa  i konserwacja wszystkich  istniejących  rys  rozwarstwień i połączeń, uzupełnienie   
             zaprawy i obetonowanie  uszkodzonych elementów. 
       b).  wprowadzenie nowych wzmocnień płyty i węzłów konstrukcyjnych ( wszędzie tam gdzie   
             występuje brak powiazań  między  płytą a żebrami czy podciągami. 
       c).   wprowadzenie ewentualnych  dodatkowych stężeń 
       d).  naprawa  oraz uzupełnienie  całej płaszczyzny  górnej płyty  do poziomu na którym będą  
              mocowane elementy podłogi podniesionej  mocującej posadzką sali i estrady. 
 
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji w celu jej dalszego bezpiecznego 
użytkowania. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający 
bezpieczne użytkowania budynku  przez okres co najmniej 10 lat. 
       Zakres uszkodzeń zostały pokazane  na rysunku inwentaryzacji powierzchni górnej płyty 
stropowej  oraz na dokumentacji fotograficznej. 
 
 
 

1.1.2. Opis stanu istniejącego  
 

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji terenu,  przyszłego  zakresu  robót  
 
       Teren objęty zamówieniem   zlokalizowany na zbiegu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej  zamyka 
pierzeję przyległą do Plant  pomiędzy ul. Smoleńsk i ul. Zwierzyniecką. Budynek murowany z 
elementami konstrukcji żelbetowej sali, żelbetowymi stropami.  Budynek trójkondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony z dwu kondygnacyjnym skrzydłem oficynowym, przykryty dachem 
mansardowym nad ryzalitem wejściowym i bocznymi dachami trójspadowymi.  
Od strony oficynowej ( sala i oficyna) dachy pulpitowe. Architektura  budynku nawiązuje do rozwiązań 
obiektów w duchu neobaroku i klasycyzmu. W podobnej stylistyce utrzymano wnętrza holi 
wejściowych, głównych klatek schodowych czy wreszcie wnętrza sali. Pozostałe wnętrza oraz elewacje 
od strony podworca  pozbawione bogatego detalu w stylistyce  modernizmu. W ryzalicie głównym 
budynku zlokalizowano hol wejściowy z klatkami oraz na I-szym piętrze salę zwaną „złotą” a nad nią na 
II-gim piętrze salę „niebieską”. Głównym elementem funkcjonalno-przestrzennym obiektu jest 
oczywiście sala koncertowa  przyległa do ul. Zwierzynieckiej.  
Sala dwupoziomowa  ( z jednym balkonem i jednostronnymi lożami I-go piętra).  
         Widownia parteru płaska bez nachylenia z drzwiami ewakuacyjnymi na ul. Zwierzyniecką i z 
drugiej strony poprzez korytarz na wyjścia prowadzące na podwórko. Sala z estradą, z otworem „ 
portalowym” 
     W trakcie „Remontu konserwatorskiego  i modernizacji zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę 
krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie wprowadzono w ramach projektu 
budowlanego  zmiany:  
Sala koncertowa 
Podłoga widowni  parteru oraz balkonu:   
- demontaż podłóg w całej sali i montaż nowych podłóg (parkiet dębowy) na podkonstrukcji 
drewnianej wypełnionej wełną mineralną; 
- zmiana układu widowni na parterze (pod balkonem) i na balkonie, wprowadzenie kanałów i 
zabudowa komór wentylacyjnych podpodłogowych, montaż nowych podłóg (parkiet dębowy) na 
podkonstrukcji metalowej 
Estrada i kulisy: 
- demontaż podłogi estrady wraz z podkonstrukcją drewnianą 
- demontaż istniejącej zapadni fortepianu 
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- wprowadzenie elementów mechaniki scenicznej: poszerzenia estrady, podestów orkiestry i chóru, 
zapadni fortepianu, 
- montaż estrady na podkonstrukcji metalowej 
- wykonanie obicia (ze względów pożarowych akustycznych) obudowy organów i wydzielenia kulisów 
- wprowadzenie wydzielonego przejścia ewakuacyjnego za estradą 
Ściany sali :  
- zamurowania okien od strony dziedzińca w celu poprawy akustyki wnętrza oraz ochrony 
akustycznej,  
- wprowadzenie ustrojów akustycznych dla regulacji czasu pogłosu w Sali – rolety we wnękach 
okiennych (kasety wbudowane z widoczną tylko szczeliną szer ok. 5 cm) 
- wprowadzenie szachtu wentylacyjnego na ścianie tłowej widowni pod balkonem  
Stolarka drzwiowa: wymiana ze względów akustycznych i pożarowych – drzwi dwuskrzydłowe pełne 
drewniane na wzór historycznych, z dźwigniami antypanicznymi (tylko drzwi do hallu wejściowego) 
Sufit: 
- wprowadzenie krat wentylacyjnych, dysz instalacji mgły wodnej – kolorystyka i układ 
zharmonizowany z historycznymi elementami dekoracji  
Fotele: remont 
Instalacje - wprowadzenie nowych i demontaż starych instalacji 
 -Wentylacja i klimatyzacja: wprowadzenie kanałów podpodłogowych, szczelinowych kanałów w 
rejonie estrady, wymiana jednego kasetonu sufitowego na kratę wentylacyjną (jak istniejące) 
 -Instalacja mgły wodnej – sufit sali (dysze w ukryte w kasetonach – kolorystyka według wytycznych 
konserwatorskich) 
- klimakonwektory – na ścianach bocznych w istniejących osłoniętych wnękach, kolorystyka – jak 
kolor ścian 
 - Instalacje elektryczne i elektroakustyczne, SAP, DSO (kable podtynkowe, głośniki – wymiana 
istniejących zestawów głośnikowych na mniejszej, o kolorystyce ścian sali, oprawy oświetleniowe – 
kinkiety: według wzoru historycznego, reflektory sceniczne) 
Ustroje akustyczne: 
-  Wprowadzenie elementów akustycznych: szklane panele nad estradą i wzdłuż widowni 
Mechanika sceniczna: 
- przebudowa estrady polegająca na wymianie podłogi i podkonstrukcji scenicznej (do płyty 
żelbetowej) i montażu nowej zapadni fortepianowej, ruchomych elektrycznych  podestów chóru i 
orkiestry 
- montaż dwóch wciągarek scenicznych w suficie nad widownią 
 
Hall wejściowy  
- demontaż kamiennych okładzin słupów w hallu (powrót do charakteru pierwotnego) 
- Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej (stolarka według wzoru historycznego – nowe drzwi do klatek 
schodowych, wymiana szklanych drzwi wahadłowych – wejściowych) 
- Wprowadzenie wentylacji mechanicznej (w zabudowie – belka podsufitowa w ścianie bocznej) 
- oświetlenie hallu – wprowadzenie plafonu sufitowego 
- klimakonwektory – na ścianach bocznych, kolorystyka – jak kolor ścian 
 
Hall     I piętra  
- demontaż kamiennych okładzin słupów w hallu (powrót do charakteru pierwotnego) 
- Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej: stolarka według wzoru historycznego 
- przełożenie oryginalnych przeszklonych skrzydeł  drzwi na klatki schodowe w inne miejsce (przy 
projektowanym hallu windowym) 
- Wprowadzenie wentylacji mechanicznej  (filar przyścienny) 
- klimakonwektory – na ścianach bocznych, kolorystyka – jak kolor ścian 
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Klatki schodowe 
- Stolarka drzwiowa: wymiana i montaże ze względów pożarowych - stolarka według wzoru 
historycznego 
- Wprowadzenie oddymiania klatek schodowych (klapy w sufitach/okno oddymiające) 
- Klatka schodowa mała front: zmiana układu zejścia do piwnic, dobudowa windy 
- Klatka schodowa duża narożna: likwidacja portierni oraz  zabudowy  na itp. 
- Klatka schodowa oficynowa: korekta układu II piętra ze względów ochrony ppoż. 
 
Administracja i zaplecze II p 
- Pomieszczenia frontowe obok Sali Błękitnej – remont i przebudowa (adaptacja mieszkania); drzwi 
wejściowe do pomieszczeń – drzwi historyczne przeniesione,  
- Strona od ul. Zwierzynieckiej – biura poza zakresem, wprowadzenie wydzieleń ppoż. w korytarzu 
- Trakt od strony dziedzińca – przebudowa schodów, demontaż stolarki drzwiowej  
- Część oficynowa- wydzielenie korytarza i przebudowa schodów, pom. socjalne 
 
Piwnice 
- Przebudowa strefy podscenicznej  
-  remont strefy frontowej  
- przebudowa klatki  
 
Piwnice w obszarze pod salą koncertową.  

Piwnice pod salą koncertową są nieużywane i zasypane do poziomu ok. 1,2m licząc od spodu 
płyty stropowej nad piwnicą. Piwnica pod salą koncertową wydzielona jest ścianami: 
zewnętrzną budynku od strony ul. Zwierzynieckiej, równoległą do niej ścianą w obrysie sali 
koncertowej i prostopadłymi do nich ścianami oddzielającymi piwnicę pod salą koncertową od 
piwnicy pod estradą i z przeciwnej strony od piwnicy mieszczącej kotłownię. Ściany murowane 
z cegły, odcinkami betonowe. Strop nad piwnicą wsparty jest na ścianach i słupach piwnic. 
Strop wykonany jest jako płytowo-żebrowy żelbetowy. Żebra trzyprzęsłowe o rozpiętości 
przęseł 6,5+7,5+5,5m.  
Rozstaw podłużny żeber ok. 2,25m. Żebra wspierają się na słupach i podciągach (co drugie 

żebro). Żebra wykonane są ze skosami przy podporach. Wymiary elementów konstrukcyjnych:  

−  grubość płyty 12cm  

−  przekrój żebra w przęśle (łącznie z grubością płyty) 25x32cm  

−  przekrój żebra przy podporze 25x47cm  

−  przekrój podciągu około 33x80cm (łącznie z grubością płyty)  

−  przekrój słupa 40x40cm  

Piwnice pod estradą.  

Główny układ konstrukcyjny piwnic pod estradą jest kontynuacją układu pod salą koncertową. 
Zasypane piwnice pod salą koncertową są oddzielone od użytkowych piwnic pod estradą 
ścianą murowaną (patrz rzut piwnic). Ponad posadzkę piwnic pod estradą wystają fundamenty 
blokowe słupów na wysokość ok. 78 cm. W płycie piwnicy nad estradą wykonany jest otwór z 
dźwignią do pionowego transportu fortepianu. W ostatnim polu estrady ustawione są organy. 
Ze względu na ciężar organów pole to jest wzmocnione konstrukcją z profili stalowych, które 
przenosi obciążenia na istniejące słupy podpierające strop estrady. Ponad płytą estrady 90cm 
powyżej płyty znajduje się drugi strop drewniany w części jako drewniane podesty o 
regulowanej wysokości, stanowiący rzeczywistą estradę dla chóru i orkiestry.  
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1.1.2.2.  Szczegółowa charakterystyka zakresu objętego Programem. 
 

Program funkcjonalny    będący przedmiotem  Programu obejmuje: 
Powierzchnię płyty  widowni    440,45 m2 
Powierzchnię  płyty  estrady      211,64  m2 
Łącznie                                           652,09 m2  
 
 

1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu i zakres robot 
budowlanych 
 

Zakres robót obejmuje  wyłącznie  prace budowlane ujęte  w pkt.1.1.1.   na poziomie parteru  o 
łącznej powierzchni 652,09 m2. 
 

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania, jakie powinien spełnić projekt oraz 
wykonanie robót budowlanych 

 
Wykonawca  przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 
a). opracowania Projektu  wykonawczego ( uwzgledniającego wymagania zawarte  w Opinii) w formie 
rysunków, opisów technicznych, detali konstrukcyjnych i innych) dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementów 
przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia. 
b). opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiaru robot 
c). wykonanie kalkulacji robot z podaniem  wyceny i składników cenotwórczych 
d). opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 
e). realizacji robot zgodnie z wykonanym projektem 
f). wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do Projektu wykonawczego, Dokumentacji warsztatowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz weryfikacji zawartych w 
nich danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym, przed 
skierowaniem projektu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.0 Wykonawca projektu w 
porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu Projektu wykonawczego, a przed wykonaniem 
ewentualnej Dokumentacji warsztatowej może dokonać wyboru określonych rozwiązań 
materiałowych. 
Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać odpowiednie atesty dopuszczające  
ich do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza się zastosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 
warunkiem, że spełniają wymagania techniczne oraz  programu funkcjonalno – użytkowego.   
     Zamawiający informuje, ze ustanowił osoby  upoważnione do zarzadzania realizacją umowy oraz  
specjalistów pełniących obowiązki inspektorów nadzoru. W zakresie wynikającym z  prawa 
budowlanego i postanowień umowy. 
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów ( zanikowych i końcowych) , kontroli użytych 
materiałów  i wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 
dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzonych prób i pomiarów. 
Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren 
przyszłej inwestycji .  
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1.3.1. Wymagania obejmujące zawartości projektu 
 
Dokumentacje projektową należy opracować w podziale na Projekty wykonawczy oraz ewentualnie 
Dokumentacje warsztatową. 
 
Projekt wykonawczy powinien zawierać:  

 
- część opisową 
- obliczenia statyczno- wytrzymałościowe wykonane zgodnie z Opinią techniczną 
- część rysunkową ( w tym rzuty, przekroje, szczegóły konstrukcyjne itp.) 
- kalkulacje kosztów inwestycji z podaniem składników cenotwórczych. 
- szczegółową specyfikacje techniczną obejmującą swym zakresem wszystkie roboty związane  
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać: 
 
- część opisową ( w tym obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiałów) 
- część rysunkową ( w tym szczegółowe rysunki z rozwiązaniami technicznymi, detale, połączenia 
   elementów konstrukcyjnych 
 
 
Dokumentacja  powykonawcza  
Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania dokumentacji powykonawczej  z naniesionymi w sposób 
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 
 

3.1.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 
 
Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 
-Projekt wykonawczy ( wersja papierowa) – 3 egz. 
-Dokumentacja warsztatowa ( wersja papierowa) – 3 egz. 
- pozostałe elementy dokumentacji projektowej) przedmiary, kosztorysy STWiOR – 3 egz. W wersji 
papierowej 3- egz.  
 
Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektroniczne na płytce 
CD,DVD, lub pamięci przenośnej w formie PDF w formacie podpisanych skanów  i DWD (AutoCAD0  lub 
kompatybilnym. 
 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokumentacja   jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami, normami, wytycznymi, oraz że został wykonany w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu m służyć wraz z wersja papierowa projektu oraz  zgodnie 
z wersja elektroniczną  
 
 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
 
1.4.1. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji oraz funkcji  pełnionej przez budynek 

Budynek objęty inwestycją po przeprowadzeniu  remontu konserwatorskiego  i modernizacji 
zabytkowego obiektu nadal będzie  pełnić siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego 
w Krakowie. Z uwagi na  zakres  ujęty w  PFU  prace projektowe i wykonawcze nie podlegają 

odrębnym uzgodnieniom administracyjnym. 
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1.4.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 
Na terenie budowy  zostanie  uwzględnione  miejsce na zaplecze socjalne placu budowy. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie pomieszczenia holu głównego na potrzeby zaplecza 
socjalnego. 

1.4.2.2 Odpady 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 
wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Wszelkie 
koszty ewentualnej utylizacji, wywozu, składowania, oraz  ewentualnych opłat, ponosi 
Wykonawca prac budowlanych.  
    1.4.2.3 Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 
wyznaczonych. Miejsce  składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania materiałowe 
 
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodnie z obowiązującymi zgodnymi z przepisami prawa normami oraz 
posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 
        Podstawowe wymagania materiałowe 

- Kompozyty FRP na bazie włókien węglowych  
- Taśmy kompozytowe 
- Materiały podstawowe  konstrukcyjne,  beton   oraz   inne   materiały   zastosowane   do   
wzmocnienia  konstrukcji    muszą    posiadać    charakterystykę    wytrzymałościową    wynikająca 
z obliczeń konstrukcyjnych. 

- Materiały muszą być prawidłowo składowane w nieuszkodzonych opakowaniach, w 
suchych i chłodnych warunkach. Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej temperatury 
składowania, czasu składowania podane są w kartach informacyjnych poszczególnych wyrobów. 
Taśmy mogą być transportowane tylko w ich oryginalnych opakowaniach lub starannie 
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 

 
1.4.4. Uwarunkowania terminowe 
 
 Termin  zakończenia   całości   robót jak  i   poszczególnych   etapów  określony  został w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.4.5. Szczegółowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robót 
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
- wynikami szczegółowych wizji lokalnych, 
- wynikami badań i pomiarów własnych, 

zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w pkt 1.3 programu funkcjonalno-
użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia robót nie określonych w specyfikacji a 
mogących zaistnieć w wyniku wykonywania prac wstępnych np.: podczas przygotowania  do  
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mocowania wzmocnień konstrukcji może zaistnieć konieczność wykonania naprawy uszkodzonej 
warstwy betonu, dodatkowych uszczelnień itp. 
 
1.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1.5.1. Ogólne wykonanie dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. 
 
 
 
1.5.2. Zgodność robot z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczna (STWIORB) 
 
     Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (Projekt wykonawczy i ewentualnie  
Dokumentacja  warsztatowa),  specyfikacje  techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   dla 
poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 
     W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie  wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 
   Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia   niewyszczególnionych   w   dokumentacji   a   obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
 
1.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z  obowiązującymi  normami,   przepisami  Techniczno- 
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną, 

- zgodność   z   dokumentacją   techniczną,   specyfikacją   techniczną   i   poleceniami  Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego 

- jakość zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
- ochronę przeciwpożarową, 
- ochronę własności publicznej i prawnej, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- ochronę i utrzymanie robót, 
- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Projekcie i STWIORB, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
 
 
 
 



Program funkcjonalno – użytkowy 
Wzmocnienie konstrukcji budynku  - płyty  głównej  stropowej pod salą koncertową i estradą 

Krakowskiej Filharmonii im.  Karola Szymanowskiego 

str. 11
/16 
strona/stron 

 

str. 11/16 

 

 
1.5.4. Materiały 
 
     Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonywania 
robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli dokumentacja 
projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co 
najmniej 5 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
1.5.5 Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie   przeprowadzać   
pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z   częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia posiadają ważną legitymację i zostały prawidłowo wykalibrowane. 
 
1.5.6 Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
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zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
1.5.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  z 
STWIORB to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone 
 
1.5.9 Dokumenty budowy. 
 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Projekt wykonawczy. 
2. Dokumentacja warsztatowa. 
3. Wszelka    korespondencja    dotycząca    spraw   technicznych,    organizacyjnych    i 

finansowych budowy. 
4. Protokoły prób i badań. 
5. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
6. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
7. Protokół odbioru końcowego. 
 

1.5.10 Odbiory. 
 
1.5.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru.  
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów dot. użytych materiałów i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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1.5.10.2 Dokumenty do odbioru końcowego 
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru Wykonawca załączy 
następujące dokumenty 
      -   karty materiałowe wraz z deklaracjami i atestami na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 
- oświadczenie  kierownika   budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i normami, 
- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa lub Umową 
 

 
1.5.10.3       Odbiór końcowy robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
pt. 1.5.10.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
1.5.10.4       Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu   odbioru   zgodnie   z   przeznaczeniem,   Zamawiający   może   obniżyć 
odpowiednio  wynagrodzenie; jeżeli wady  uniemożliwiające  użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 

5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane elementy  
konstrukcyjne były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.5.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.11.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożarów 
 

1.5.11.3       Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne  będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.11.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca odpowiada za ochronę budynku na terenie realizowanych robót. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami budynku w czasie trwania 
budowy. 
 
1.5.11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
      Podczas   realizacji   Robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz stosować się do zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.5.11.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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1.5.12 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody, 
jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
1.5.13         Transport. 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  przy transporcie  materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru,  w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,   na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 
 
2. Cześć informacyjna Programu  Funkcjonalno – Użytkowego: 
 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
2.2. Przepisy prawne,  i normy związane z  projektem zamierzenia budowlanego 
Akty prawne; 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 
[2]   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w   sprawie 
szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1129); 
[4] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr 75, 
poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
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