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1. Informacje wstępne 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, opisuje przedmiot zamówienia, 
określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń 
nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie 
odpowiednich standardów. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały 
równoważne do referencyjnych, jednak nie gorszych niż te, które precyzują zapisy 
niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie 
poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń 
funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, obszarów, pomieszczeń oraz elementów 
zagospodarowania terenu. 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU stron w procesie inwestycyjnym oznacza:  

 „Zamawiający” – wszelki, wyznaczony umową, personel Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Zielonej Górze, odpowiadający za realizację inwestycji w jego imieniu, w tym 
również zespół inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż, powołani eksperci, 
rzeczoznawcy, jeżeli służby takie zostaną powołane przez Zamawiającego. 

 „Użytkownik” – pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające za 
funkcjonowanie obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane w niniejszym 
PFU. 

 „Wykonawca” – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu 
przetargowym, realizującej przedmiotową inwestycję. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy 
zarówno zespołu projektowego opracowującego opisany niniejszym PFU zakres 
dokumentacji projektowej, jak i zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, 
kierownicy robót).  
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca odpowiada 
za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU 
odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności 
wprowadzania dodatkowych zapisów. 

 „CRS” – obiekt oraz teren należący do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej 
Górze będący w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu w Zielonej Górze, 

 „SPA” – oznacza obszar należący do zespołu relaksacyjno-zabiegowego (odnowy 
biologicznej) stanowiący wydzielony użytkowo obszar CRS, którego dotyczy inwestycja 
opisana w niniejszym PFU. Obszar ten jest użytkowany i zarządzany przez zewnętrznego 
Najemcę, zwanego w treści niniejszego PFU „Użytkownikiem”. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną 
dokumentacją i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zadanie dotyczy obszaru przynależnego do 
zespołu relaksacyjno-zabiegowego, zlokalizowanego w Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
w Zielonej Górze, ulica Sulechowska 41, na działce nr 504/2, obręb 13. 

Ogólny zakres prac objętych zamówieniem: 

A. zakres do zaprojektowania: 
1. opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania „Budowa wiatrołapu do 

obiektu odnowy biologicznej”, dla którego Zamawiający opracował projekt budowlany, 

2. opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy) 
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń koniecznych dla budowy sauny zewnętrznej, wraz 
z doprowadzeniem zasilania do sauny zewnętrznej, niezbędnymi przyłączami oraz 
zagospodarowaniem terenu ogrodu zewnętrznego przynależnego do obiektu SPA. 
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Jeżeli wymagać tego będą przepisy, Wykonawca sporządzi projektowaną 
charakterystykę energetyczną obiektu sauny. 

3. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania robót budowlanych 
polegających na:  

- oświetlenia zewnętrznego wiatrołapu, 
- oświetlenia terenu zewnętrznego, 
- monitoringu terenu zewnętrznego, 
- montażu ogrodzenia terenu zewnętrznego przynależnego do SPA, 

4. uzyskanie, swoim staraniem i na swój koszt:  
- warunków technicznych przyłączenia (i usunięcia kolizji jeżeli będzie taka 

konieczność) do poszczególnych sieci, których konieczność zaprojektowania  
i wykonania wymieniono w niniejszym PFU (jeżeli nie zostało to uwzględnione  
w dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1), 

- wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji sporządzanej przez 
Wykonawcę (m.in. rzeczoznawca ds. bhp, sanepid, ppoż, gestorzy sieci), 

- uzgodnień Zamawiającego, 
- wszystkich zgód instytucji określonych przez Prawo budowlane oraz przez prawo 

lokalne, 
- niezbędnych decyzji i zgód wymaganych dla wykonania robót budowlanych, 

stanowiących zakres Wykonawcy - pozwolenia na budowę i/lub dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych. 

B. zakres do wykonania: 
1. wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w zakresie rzeczowym 

niniejszego PFU na podstawie dokumentacji projektowej, obejmujących: 
a) budowę wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej wraz z niezbędnymi instalacjami 

wewnętrznymi, 
b) budowę przyłącza do kanalizacji deszczowej dla odwodnienia wiatrołapu, 
c) montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego wiatrołapu, 
d) montaż monitoringu terenu zewnętrznego przynależnego do SPA, 
e) budowę obiektu sauny zewnętrznej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 

oraz dostarczeniem i zainstalowaniem wyposażenia sauny, 
f) budowę niezbędnych przyłączy dla sauny zewnętrznej, 
g) budowę ogrodzenia zewnętrznego dla całego terenu przynależnego do SPA.  

C. pozostały zakres Wykonawcy objęty przedmiotem zamówienia: 
1. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla 

całości przewidywanych prac), 

2. wyposażenie obiektu we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu 
(gaśnice, oznaczenia), 

3. sporządzenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej, 

4. przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz wystąpienia w imieniu Zamawiającego  
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane prawem) 

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dalszej części PFU.  
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3. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia: 
 

3.1 Lokalizacja obiektu: 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe znajduje się w północno-wschodniej części miasta Zielona 
Góra, przy ulicy Sulechowskiej 41. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 504/2 w obrębie 13. 
Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Zielonej Górze. 

3.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 
Teren CRS jest terenem w pełni zagospodarowanym. Znajdują się na nim drogi dojazdowe, 
wydzielone miejsca postojowe (zarówno dla pojazdów osobowych jak i autobusów), ciągi 
piesze i rowerowe, wydzielone obszary infrastruktury technicznej oraz tereny zielone.  
Główny dojazd do obiektu zapewniono od strony ul. Sulechowskiej.  
Główne wejście do kompleksu znajduje się od strony północno-zachodniej. Z hallu wejścia 
głównego następuje rozdział ludzi do poszczególnych obiektów, w tym do odnowy biologicznej 
(SPA).  

Obszar, na którym planowana jest inwestycja znajduje się od strony północno-wschodniej 
obszaru CRS (obszar ogródka zewnętrznego przynależnego do SPA).  

Obszar dzierżawionego przez Użytkownika SPA ogródka zewnętrznego zajmuje powierzchnię 
228m², z czego obszar ok. 186m² jest ogrodzony - istniejące ogrodzenie zamontowane jest 
na obszarze o ok. 42m² mniejszym, niż obszar dzierżawiony (ogrodzenie, od strony 
wschodniej licuje się z fasadą hali basenowej). Zastosowane typ ogrodzenia - płot drewniany, 
panelowy.  

Teren ogródka zewnętrznego jest terenem zielonym. Całą powierzchnia obsadzona jest trawą. 
Na terenie zielonym poza obszarem ogrodzonym rosną dwa drzewa jeden duży krzew 
ozdobny. Wzdłuż ogrodzenia nasadzono rośliny pnące.  

Na teren ogródka istnieje bezpośrednie, niezadaszone wyjście z pokoju wypoczynku SPA. 
Przy wyjściu, na całej szerokości budynku (ok. 12m) wykonany jest taras drewniany (z drewna 
egzotycznego, powierzchnia tarasu ryflowana) ze schodami zewnętrznymi. Mocowanie tarasu 
- do betonowych podwalin. Szerokość tarasu wynosi ok. 3,35m (bez schodów). Długość 
tarasu – na całą szerokość obiektu tj. ok. 12m. 

Wzdłuż elewacji hali basenowej oraz wzdłuż ogrodzenia wykonana została opaska żwirowa  
o szerokości ok. 50cm, oddzielona od terenu zielonego obrzeżem betonowym. 

3.3 Istniejące sieci zagospodarowanie terenu 
Bezpośrednio na obszarze terenu ogródka, gdzie zlokalizowany zostanie wiatrołap i sauna 
zewnętrzna zlokalizowane są niżej wymienione lokalne sieci i przyłącza oraz podziemne 
budowle techniczne: 

 żelbetowy kanał wentylacyjny, którego górna krawędź (strop) położony jest ok. 1,35m 
poniżej poziomu terenu. Wysokość kanału w świetle 2,5m. Poziom posadowienia 
kanału ok. -4,7m poniżej poziomu terenu. Wysokość stropu kanału 20cm. Kanał 
wyprowadzony jest z obszaru technicznego hali basenowej (z wentylatorowni). 
Lokalizacja kanału na załączonej mapie zasadniczej/ planie zagospodarowania 
(rysunek nr 34ZA0001, załącznik nr 1), 

 lokalna kanalizacja sanitarna ks 250 wyprowadzona z obszaru technicznego hali 
basenowej z separatorem tłuszczu (częściowo poza obszarem ogródka), 

W pobliżu terenu objętego inwestycją zlokalizowane są następujące sieci, przyłącza oraz 
obiekty i urządzenia techniczne: 

 kanalizacja deszczowa kd 200, kd250, 
 przyłącze wody wo160, 
 doziemne linie kablowe niskiego napięcia, 
 kontenerowy budynek trafostacji, 
 agregat wody lodowej (urządzenie ogrodzone), 
 naziemna, wieżowa czerpnia i wyrzutnia powietrza, 
 słupy oświetleniowe terenu. 
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3.4 Istniejące warunki gruntowo-wodne  
Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu 
przeznaczonego pod budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego wykonana została przez 
Biuro konsultingowo –projektowe GEOMASTER, (opracowanie z dnia stycznia 2008r). 

W podłożu terenu pod warstwą gleby o miąższości (średnio) 0,3m i nasypów w strefie dawnej 
giełdy o miąższości 0,2 - 0,5m, zalegają grunty mineralne rodzime, które ujęto w jedną 
warstwę geotechniczną wykształconą w postaci piasków średnioziarnistych i lokalnie drobno  
i gruboziarnistych z domieszką otoczaków w stropie, w stanie średniozagęszczonym, 
charakteryzującą się bardzo dobrym cechami fizyko – mechanicznymi. Warstwa ta występuje 
na całym badanym obszarze. Grunty średniozagęszczone zalegają do głębokości ca 2,5 – 
3,0m p.p.t, poniżej grunty występują w stanie zagęszczonym. Teren do głębokości 10,0m 
budują osady piaszczyste o bardzo dobrych cechach fizyko-mechanicznych gruntu. Bardzo 
dobre warunki geotechniczne występują do głębokości 30 - 40m. Do głębokości 10,0m nie 
stwierdzono występowania poziomu wody gruntowej pod żadną postacią. Poziom użytkowy 
wód podziemnych zalega na głębokości poniżej 40m p.pt.  

Kategoria geotechniczna obiektu - warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna druga. 

Dokumentacja geotechniczna do wglądu u Zamawiającego. 

3.5 Ogólny opis obiektu. 
Kompleks Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze zrealizowany został w roku 
2010. W skład kompleksu wchodzą niżej wymienione obiekty: 

 Hala basenowa wraz z zespołem relaksacyjno – zabiegowym (SPA), 
 tzw. część wspólna, w której zlokalizowano m.in. główne wejście do kompleksu CRS, 
 Hala widowiskowo-sportowa, 
 Hala treningowa. 

Całość dopełnia wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny wraz z placem postojowym 
dla samochodów osobowych, bus i autokarów. 

W związku z tym, iż zakres zadania dotyczy wyłącznie budynku, w którym znajduje się obszar 
SPA, który to obszar jest funkcjonalnie i użytkowo odrębny od pozostałych obiektów  
i obszarów znajdujących się w CRS, to wszelkie dalsze odniesienia, jeżeli zapisy PFU nie 
będą stanowiły inaczej, dotyczyć będą wyłącznie obszaru przynależnego do SPA.  

Obszar SPA złożony jest z dwóch kondygnacji użytkowych. W przyziemiu znajduje się obszar 
saun wewnętrznych wraz z pokojem wypoczynku, w części podziemnej zlokalizowano obszar 
odnowy biologicznej (masaże, kąpiele błotne itp).  

Do obszaru SPA przynależny jest tzw. ogródek zewnętrzny. Na teren ogródka prowadzi 
wyjście z pokoju wypoczynku. Wyjście to jest niewydzielone i niezadaszone. Teren ogródka 
ogrodzony jest płotem drewnianym, panelowym, który nie spełnia wymaganej funkcji tj. nie 
oddziela wystarczająco klientów SPA od penetracji wzrokowej osób postronnych (wzdłuż 
terenu ogródka znajduje się ciąg pieszy prowadzący z i na teren ogólnodostępnych parkingów 
CRS). Poniżej zamieszczono fotografie dla ogródka zewnętrznego. 

  

foto 1 – widok na ogrodzenie panelowe od strony północnej (od strony ciągu pieszego, do 
parkingu ogólnodostępnego) 
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foto 2 – widok na obszar od strony wschodniej. 

 

  

foto 3 – widok na teren ogródka SPA. Widoczna elewacja wschodnia i taras. 

 

  

foto 4 – widok elewacji wschodniej i tarasu. 

Budynek SPA wyposażony jest we wszystkie niezbędne do funkcjonowania instalacje wod-
kan, wentylację mechaniczną, instalację c.o., elektryczną i teletechniczną. 
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4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót 
budowlanych  

 

4.1. Podstawowe parametry charakterystyczne określające wielkość i zakres robót 
dotyczących budowy wiatrołapu do budynku odnowy biologicznej. 

1. dla budowy wiatrołapu z niezbędnymi instalacjami i przyłączami. 

Na zlecenie Zamawiającego, w lipcu 2012r, sporządzony został projekt budowlany dla 
zadania „Budowa wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej na terenie Centrum Rekreacyjno-
Sportowego w Zielonej Górze”. Autorem projektu jest biuro ARCUS-Consult Zielona Góra  
Sp. z o.o. Projekt budowlany stanowi integralną część niniejszego PFU (załącznik nr 1). 

Prezydenta Miasta Zielona Góra decyzją nr 483/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę obiektu odnowy 
biologicznej o wiatrołap przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, na terenie działki nr 504/2  
w obrębie 13.  

Wielkość i zakres robót opisany został w ww. projekcie budowlanym, który stanowi 
integralną część niniejszego PFU (załącznik nr 1). 

Uwaga: 
Autorskie prawa majątkowe do ww. projektu budowlanego posiada biuro ARCUS-Consult 
Zielona Góra Sp. z o.o. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do tego projektu, 
należy uzyskać zgodę autorów projektu na ich wprowadzenie.  

Wykonawca ma obowiązek sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym niezbędną dokumentację 
wykonawczą w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych. Dokumentacja 
warszatowa konstrukcji stalowej obudowy wiatrołapu nie jest przez Zamawiającego 
wymagana, o ile rozwiązania w niej zawarte, nie będą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie 
obiektu, architekturę, charakter wnętrza i estetykę detali architektonicznych. 

 

2. dla budowy sauny zewnętrznej z niezbędnymi instalacjami i przyłączami oraz 
wyposażeniem. 

Zakresem Wykonawcy jest sporządzenie i uzgodnienie pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej obejmującej projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy dla budowy sauny 
zewnętrznej wraz niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 
wyposażeniem.  

a) Szczegółowe właściwości funkcjonale – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych” 

Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w [m²] 

Sala główna (min.) 4,00 x 5,90 = 23,60 

Przedsionek     (min.) 1,60x 4,40 = 7,04 

Pomieszczenie techniczne   (min.) 1,60 x 1,50 = 2,40 

RAZEM                           (min.) 33,04 m² 

Minimalna wysokość wewnątrz pomieszczenia 2,20m na styku ściany z 
sufitem oraz 2,80m do kalenicy (na środku pomieszczenia) 

Przewidywana kubatura obiektu sauny – ca. 83,00 m³ (licząc dla wysokości średniej 
pomieszczenia równej 2,5m) 
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b) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników  

Zamawiający dopuszcza ±5 % odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod 
warunkiem, że uzyskane powierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm. 

Podane przekroczenia i pomniejszenia zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod 
warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm 
oraz zapewnią spełnienie wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, 
które założono w niniejszym PFU. 

 

 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

 

1. dla budowy wiatrołapu z niezbędnymi instalacjami i przyłączami. 

Minimalne wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjno-
materiałowych oraz instalacji sanitarnych dotyczących budowy wiatrołapu zostały 
opisane projekcie budowlanym, „Budowa wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej na 
terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze” (załącznik nr 1).  

 

2. dla budowy sauny zewnętrznej z niezbędnymi instalacjami i przyłączami oraz 
zagospodarowania terenu ogródka zewnętrznego przynależnego do SPA 

A. Wymagania ogólne: 
 Wykonawca, sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz planszę zbiorczą sieci 

uzbrojenia terenu,  

 Wykonawca, na etapie koncepcji, sporządzi niezbędne bilanse zapotrzebowania 
i zużycia dla poszczególnych mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) i na 
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, 
wystąpi do właściwych gestorów sieci o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz 
o wydanie warunków usunięcia kolizji (jeżeli będzie to wymagane). Na ich podstawie 
sporządzi i uzgodni poszczególne projekty branżowe oraz uzyska pozwolenia na 
budowę dla budowy sauny zewnętrznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. 

 Zamawiający wymaga trwałość projektowanych elementów:  
o elementy konstrukcyjne budynku sauny zewnętrznej – trwałość min. 15 lat, 

o sieci uzbrojenia terenu, przyłącza i instalacje w zakresie orurowania  
i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 
25 lat, 

o osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 
okresie co najmniej 15 lat, 

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlanym, przed 
złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 
podlegać będą zatwierdzeniu przez zamawiającego – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy. 

B. Wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych dla sauny: 
 Obiekt sauny zewnętrznej ma być obiektem jednokondygnacyjnym, bez 

podpiwniczenia. Zamawiający załącza do niniejszego PFU rysunek koncepcyjny 
możliwego wyglądu obiektu sauny zewnętrznej (załącznik nr 4). 

 Obiekt umieścić na działce budowlanej, w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać 
naturalne warunki lokalizacyjne z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia 
podziemnego terenu, istniejących obiektów sąsiadujących oraz nasłonecznienia 
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terenu. Należy zapewnić właściwą estetykę w zakresie wyglądu obiektu, z konieczną 
dbałością o jakość architektoniczną oraz nawiązaniem do obiektu CRS. 

Uwaga:  
W projekcie koncepcyjnym Wykonawca zlokalizuje saunę zewnętrzną  
z niezbędną infrastrukturą podziemną wraz z pokazaniem wszelkich odległości 
od istniejącej infrastruktury, granic działek, granicy obszaru przynależnego do 
SPA, od budynku CRS oraz istniejących, sąsiadujących obiektów i urządzeń 
naziemnych. Projekt musi być zgodny ze wszelkimi zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania. 

W przypadku konieczności lokalizacji obiektu nad istniejącym podziemnym, 
żelbetowym kanałem wentylacyjnym, na etapie projektu koncepcyjnego, 
Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego oraz zgodę generalnego projektanta 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego na zaproponowane rozwiązanie (w projekcie 
koncepcyjnym należy pokazać sposób posadowienia sauny zewnętrznej).  

 Technologia wykonania obiektu sauny - drewniana. Obiekt sauny zewnętrznej 
powinien być rozwiązaniem systemowym. Dopuszcza się rozwiązanie indywidualne 
budowy sauny, po uzyskaniu akceptacji Zmawiającego. 

 Rodzaj zadaszenia i pokrycia, geometria dachu i nachylenia połaci – wg projektu, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii dla przyjętego rozwiązania przez Zamawiającego; 
zakłada się dach dwuspadowy, pokryty gontem. 

 Wszystkie użyte materiały do budowy sauny, a także urzadzenia, akcesoria  
i wyposażenie sauny, niezależnie od tego czy szczegółowe zapisu PFU to określają 
czy nie, muszą mieć przeznaczenie do pomieszczeń/obiektów, w których panują 
warunki odpowiadające saunie zewnętrznej. 

 Kominy systemowe, ze stali nierdzewnej. 

 Wokół obiektu wykonać opaskę o szerokości min 50cm zakończoną obrzeżem 
betonowym. Przestrzeń opaski wypełnić żwirem płukanym lub kruszywem skalnym 
rozłożonym równomiernie na całej powierzchni do głębokości min. 10cm oddzielając 
od podłoża geowłókniną (z wywinięciem na ścianę). 

 Ocieplenie ścian fundamentowych (cokołowych) – polistyren ekstrudowany, twardy, 
o gęstości do 45 kg/m², klejony do ściany fundamentowej (cokołowej) za pomocą 
masy dyspersyjno-kauczukowej – na całą głębokość i do wysokości 30 cm powyżej 
terenu. Polistyren, od strony gruntu, zabezpieczony folią kubełkową. 

 Cokół zewnętrzny obiektu obłożyć kamieniem naturalnym lub po akceptacji 
Zamawiającego, wykonać z innego materiału, w dostosowaniu do wyglądu obiektów 
otaczających. 

 Obiekt sauny podzielić na strefy (pomieszczenia): strefa sauny, strefa wejścia 
(przedsionek) oraz pomieszczenie techniczne. Poszczególne strefy oddzielone 
drzwiami. 

 Powierzchnie wewnętrzne w obszarze lokalizacji pieca (osłona dachu nad piecem, 
oraz osłona ściany za piecem) zabezpieczyć materiałem izolacyjnym (z metalu) 
wykończonym kamieniem naturalnym lub jego odpowiednikiem. Powierzchnia sufitu 
nad piecem jako izolacja z blachy szlachetnej. 

 Zapewnić odpowiednią izolacyjność wszystkich przegród do wymaganej prawem 
budowlanym warunków dla saun zewnętrznych. Wymagania dla przegród 
zewnętrznych - współczynniki przenikania ciepła: stolarka okienna (dla całego okna) 
U≤1,0 W/m²*K, drzwi zewnętrzne U≤1,3 W/m²*K, podłoga na gruncie U≤0,2 W/m²*K.  

 Stolarka okienna i drzwiowa, akcesoria: 
o drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane, masywne, zaopatrzone  

w okienko. Okucia dostosowane do ciężaru skrzydła. 
o należy używać materiałów wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 
o stolarka drzwiowa - sztuk 3 (zewnętrzna i wewnętrzna). 
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o Drzwi prowadzące na zewnętrz wyposażone obustronnie w pochwyty  
i dwustronny zamek patentowy, uniemożliwiającym zamknięcie sauny od 
wewnątrz. 

o Drzwi wewnętrzne do sali głównej sauny wyposażone w obustronnie w 
pochwyty (bez zamka patentowego). 

o Drzwi do pomieszczenia technicznego wyposażone w klamkę i zamek 
patentowy. 

o Stolarka okienna – sztuk 1, zlokalizowana naprzeciwko wejścia do sauny, 
otwierana do wewnątrz. Okno drewniane, rozwierno – uchylne. 

 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, malowane w kolorze dostosowanym do 
architektury obiektu. Powierzchnie poziome i pionowe w obrębie otworów okiennych  
w pomieszczeniach wykończone drewnem. 

 Posadzka z płyt kamiennych lub z płytek gresowych, o klasie antypoślizgowości „B” 
wg DIN 51097. Wzory i kolorystyka – wg inwencji projektanta, do akceptacji 
Zamawiającego. 

 Cokół wewnętrzny (w pomieszczeniach) wykonać po obwodzie ścian, na wysokość  
15-20cm z z płytek gresowych lub z odpowiedniej do panujących warunków blachy.  

 Wszystkie konieczne przejścia i przebicia projektowanych instalacji przez przegrody 
wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i warunkami ochrony przeciwpożarowej. 

C. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (ogrodu zewnętrznego) 
przynależnego do SPA: 

 Istniejącą opaskę, która została wykonana wokół budynku(opaska wzdłuż elewacji 
południowej, widoczna na foto nr 3), pozostawić. Istniejące wypełnienie z kamieni 
usunąć i po oczyszczeniu opaski i usunięciu chwastów, wymienić na wypełnienie 
zastosowane w obszarze ogródka SPA.  

 Zaprojektować i wybudować ścieżkę prowadzącą od schodów tarasu do wejścia 
sauny zewnętrznej. Ścieżka szerokości 150cm, z kostki betonowej, ograniczona 
obrzeżami betonowymi. Geometria (prosta, łamana, łukowa) w dostosowaniu do 
lokalizacji sauny zewnętrznej. Wzór do ułożenia na ścieżce oraz kolorystyka wzoru 
kostki dostosowana do architektury obszaru SPA, uzgodniona z Zamawiającym. 
Podbudowa pod ścieżkę wg projektu. 

 Wzdłuż ścieżki zaprojektować i wykonać oświetlenie kierunkowe. Zastosować oprawy 
wpuszczone w ziemię lub niskie słupki oświetleniowe. Światło ze źródłem LED. 
Łączna ilość punktów oświetleniowych min. sześć. Całość wkomponowana w 
architekturę ogrodu, zgodna z przeznaczeniem terenu, uzgodniona z Zamawiającym. 
Sterowanie oświetleniem zainstalować we wskazanym przez Użytkownika 
pomieszczeniu obiektu SPA. Przewidzieć wyposażenie instalacji oświetlenia w min. 
czujniki ruchu i zmierzchu, zegar astronomiczny oraz sterowanie według 
indywidualnego programu czasowego ustalonego przez Użytkownika – szczegóły do 
ustalenia na etapie projektowania. 

 Pozostały teren, wykonać jako trawnik. 
Zastosować trawnik z rolki, z trawą wysiewaną na warstwie podłoża torfowego 
umieszczonego na folii (stary trawnik usunąć, ziemię oczyścić). Rodzaj trawnika 
dostosowany do nasłonecznienia terenu - zastosować trawniki na powierzchnie 
półcieniste, uniemożliwiające porastanie mchem. 

 Istniejące drzewa i krzewy, pozostawić lub przesadzić, jeżeli będzie to konieczne ze 
względu na zagospodarowania terenu ogrodu. Nie dopuszcza się wycinki drzew. 

D. Wymagania dotyczące ogrodzenia zewnętrznego obszary przynależnego do SPA: 

 Istniejące ogrodzenie panelowe zdemontować i złożyć we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. Panele stanowią własność Zamawiającego. Demontaż 
wykonać w taki sposób, aby Zamawiający mógł zamontować panele ogrodzenia  
w innym miejscu. 
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 Nowe ogrodzenie wykonać po obwodzie całego tereny przynależnego do SPA. 

 Ogrodzenie o wysokości min. 2 metry w każdym miejscu, mierząc od powierzchni 
najniższej rzędnej opaski betonowej wykonanej wzdłuż ogrodzenia. 

 Typ ogrodzenia musi być taki, aby osoby przebywające w ogródku SPA były 
całkowicie chronione przed penetracją wzrokową przechodniów. Nie dopuszcza się 
ogrodzenia z jakimkolwiek wypełnieniem ażurowym. 

 Nie dopuszcza się zastosowania ogrodzeń metalowych, kompozytowych, płotów 
ryflowanych panelowych, ogrodzeń przemysłowych. 

 Konstrukcja ogrodzenia: słupki stalowe kwadratowe w rozstawie dopasowanym do 
długości przęseł i wysokości ogrodzenia. Słupki na własnym fundamencie,  
o głębokości posadowienia 80cm. Wypełnienie pomiędzy słupkami wykonać jako 
obrzeże granitowe lub jako murek betonowy szerokości 25cm. Słupki zabezpieczone 
antykorozyjnie, malowane proszkowo. Profil słupka zamknięty od góry „daszkiem” lub 
systemową zaślepką. 

 Wypełnienie pomiędzy słupkami wykonać z drewna o przeznaczeniu do stosowania 
na zewnątrz, zaimpregnowanego przed działaniem szkodliwych warunków 
atmosferycznych oraz czynników biologicznych użyciem impregnatów z 8 letnią 
gwarancją. Szczegóły uzgodnione z Zamawiającym. 

 Wzdłuż ogrodzenia wykonać opaskę ozdobną o szerokości 60cm, zakończoną 
obustronnie obrzeżem betonowym, oddzielającym obszar zielony. Przestrzeń opaski 
wypełnić żwirem płukanym lub kruszywem skalnym rozłożonym równomiernie na całej 
powierzchni do głębokości min. 10cm oddzielając od podłoża geowłókniną.  

 Zamawiający załącza niżej fotografie ogrodzenia, które uważa za rozwiązanie 
referencyjne dla ogrodzenia terenu SPA. Dopuszcza się inne rozwiązania pod 
warunkiem spełnienie wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, 
które założono w niniejszym PFU oraz uzyskania zgody Zamawiającego. 

  
Ogrodzenie referencyjne. 

 

E. Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych sauny: 

 Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane w sposób zgodny  
z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną oraz standardami technicznymi  
i materiałowymi, 

 Posadowienie sauny wg projektu konstrukcyjnego, z uwzględnieniem lokalnych 
uwarunkowań (np. żelbetowego, podziemnego kanału wentylacyjnego).  
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W przypadku konieczności lokalizacji obiektu nad istniejącym podziemnym, 
żelbetowym kanałem wentylacyjnym, to na etapie projektu koncepcyjnego, 
Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego oraz zgodę generalnego projektanta 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego na takie rozwiązanie (w projekcie 
koncepcyjnym należy pokazać sposób posadowienia sauny zewnętrznej).  

 Ściany fundamentowe (cokołowe) – żelbetowe lub murowane z bloczków betonowych 
(szczegóły wg dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę). 

 Wykonanie budynku planuje się w technologii drewnianej - ściany z bali okrągłych 
o grubości ściany w najcieńszym miejscu min. 0,18m. Podbicie pod sufitem, jeżeli 
będzie wymagane, wykonać z drewna przystosowanego do warunków panujących 
w saunie, zarówno pod względem doboru gatunku, parametrów jak i wymiarów – 
podbitka musi wytrzymać codzienne użytkowanie.  

Uwaga: 
Wszystkie elementy drewniane powinny być wykonane z drewna: świerk, 
modrzew, cedr, sosna lub jodła. Wykonawca, na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wszystkie 
rozwiązania materiałowe. 

F. Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji  
 Sieci lokalne i przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe oraz energetyczne  

i teletechniczne) - wszystkie przyłącza do planowanej inwestycji Wykonawca 
zaprojektuje i wybuduje zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przyłączenia.  

 Budynek sauny zewnętrznej należy wyposażyć w instalacje: 
o wodno – kanalizacyjne,  

o wentylacji mechaniczne nawiewno – wywiewnej lub grawitacyjnej, 

o elektrycznej i teletechnicznej (zasilania, oświetleniowa ogólna, instalacja 
gniazd wtykowych, nagłośnienia, przyzywową), 

 Instalacje muszą być zabezpieczone przed działaniem szkodliwych warunków, 

 Wymagania dodatkowe dla instalacji elektrycznych: 
o Instalacje zasilające wykonać dla wszystkich urządzeń elektrycznych 

stanowiących wyposażenie budynku (np. piec, urządzenia sterujące, 
oświetlenia itp.) i terenu przynależnego do SPA. Instalacja elektryczna 
powinna być wyposażona w zabezpieczenia instalacji oraz układ pomiarowy 
(licznik energii elektrycznej). 

o Instalacja gniazd wtyczkowych 230V wraz z doborem osprzętu wykonać  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych 
stref i pomieszczeń sauny. W całym budynku przewidzieć gniazda wtykowe 
230 V z bolcem ochronnym. Przewidzieć gniazda wtyczkowe 230V na 
zewnątrz obiektu w systemowych rozwiązaniach zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. Rozmieszczenie i ilość gniazd 
uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym na etapie opracowywania 
projektu. 

o Wykonać instalację oświetleniową wewnętrzną wraz z doborem opraw 
oświetleniowych i osprzętu dla całego obiektu. Oświetlenie wewnętrzne  
z wykorzystaniem opraw dostosowanych do pomieszczeń sauny. Dobór i ilość 
opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji. 
Przewiduje się następujące ilości opraw w pomieszczeniach sauny: sala 
główna min. 4 oprawy oraz podświetlenie ławek min. 12 opraw, 
pomieszczenie przedsionka 2 oprawy oraz pomieszczeniu technicznym  
1 oprawa. Na zewnątrz w strefie wejścia do budynku 2 oprawy. Sterowanie 
oświetleniem z pomieszczenia technicznego.  

o Dobór oświetlenia stref i pomieszczeń wykonać na podstawie analizy 
techniczno-ekonomicznej uwzględniającej m.in: zakładaną trwałość  
i niezawodność urządzeń oświetleniowych, komfort odpoczynku i zdrowia 
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ludzi, spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 
oszczędność energii elektrycznej i koszt jej zakupu oraz koszty serwisowania 
urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. 

o Instalację zasilającą prowadzić naściennie lub w ewentualnych przestrzeniach 
między sufitowych i ściennych.  

 Instalacja nagłośnieniowa i osprzęt musi być dostosowany do pomieszczeń sauny 
(m.in.: powierzchnia membrany nienasiąkająca wilgocią, o przeznaczeniu 
pozwalającym na instalowanie w pomieszczeniach o dużej wilgotności, kable  
w izolacji silikonowej). System nagłośnieniowy zainstalować w sali głównej sauny 
(minimum dwa głośniki). Głośniki montować możliwie nisko, tam gdzie temperatura 
nie przekracza 80 stopni. Obsługa systemu nagłośnienia z pomieszczenia 
technicznego sauny. 

 pomieszczenie sali głównej należy wyposażyć w instalację przyzywową połączoną 
i skonfigurowaną z istniejącym systemem SPA zlokalizowanym w recepcji budynku 
SPA Centrum Rekreacyjno Sportowym w Zielonej Górze. Wszelkie instalacje muszą 
być dostosowane do pomieszczeń sauny (o dużej wilgotności). Miejsce włączenia 
instalacji uzgodnić również z Użytkownikiem SPA. 

 Instalacje elektryczne w budynku zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami. 

 Instalacja wodociągowa: 
o przyłącze wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi 

na etapie opracowania dokumentacji. 

o wodomierz z zaworami odcinającymi i antyskażeniowym należy usytuować 
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku sauny (lub innej 
lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego). 

 Instalacja wewnętrzna – należy wykonać z rur PP. Przewody wody zimnej 
prowadzone pod posadzką. Ujęcie wody zakończone zaworem czerpalnym 
zlokalizować w pomieszczeniu technicznym budynku sauny, 

 Instalacja sanitarna: 
o przyłącze – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na etapie 

opracowania dokumentacji, 

o instalacja wewnętrzna – należy wykonać z rur PVC kielichowych z uszczelką 
gumową. W pomieszczeniu sali głównej sauny wykonać kratkę wpustową ze 
stali nierdzewnej odprowadzającej wodę z powierzchni posadzki 
pomieszczenia do kanalizacji. Zamontować wodomierz. 

o piony i podejścia do przyborów należy prowadzić w przestrzeniach między 
ściennych, naściennie lub w ściankach instalacyjnych. Rurociągi 
podposadzkowe układać na podsypce z piasku gr. 10cm, zasypać piaskiem 
do gr. 10cm ponad wierzch rury. 

 Odprowadzenie wód deszczowych: 
o przyłącze – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na etapie 

opracowania dokumentacji, 

o wykonać system odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachu z blachy 
tytan – cynk lub inny w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Wentylacja: 
W budynku sauny przewidzieć wentylację nawiewno – wywiewną lub grawitacyjną. 
W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej - powinna ona zapewniać 
możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem 
użytkowania pomieszczeń z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co 
najmniej 1 godzinę przed i po ich użytkowaniu.  
Rozwiązanie zastosowanego systemu wentylacji musi być zgodne z wymaganiami 
saun zewnętrznej zapewniając odpowiednią wymianę powietrza. W bilansie powietrza 
dla poszczególnych pomieszczeń wentylowanych należy uwzględnić obowiązujące 
wymagania higieniczno – sanitarne, specyfikę obiektu sauny. Określone na etapie 
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sporządzania koncepcji i później na etapie opracowania dokumentacji ilości powietrza 
muszą gwarantować utrzymanie dopuszczalnego poziomu stężenia CO2 w czasie 
użytkowania pomieszczeń. 

G. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyposażenia 
 Ławki (siedziska) umieszczone po obwodzie pomieszczenia sali głównej, w trzech 

poziomach. Parametry minimalne dla ławek: głębokość ławki (siedziska) poziom 
najniższy 0,70m i wysokość 0,40m od posadzki; poziom środkowy 0,70m i wysokości 
0,40m od dolnej ławki oraz poziom górny głębokość 0,60m i wysokość od ławki 
środkowej 0,40m. Ławki wykonane z drewna o niskim współczynniku przenikalności 
cieplnej np. abachi. Konstrukcja nośna drewniana. Ławki zaokrąglone, wzmocnione,  
o wytrzymałość min. 250 kg na metr bieżący. Zastosować takie rozwiązanie dla ławek, 
aby możliwy był dostęp do posadzki pod ławkami (sprzątanie).  

 Oparcia i zagłówki ergonomiczne w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, lecz nie 
mniej niż: zagłówki sztuk 12, oparcia sztuk 12. Elementy wykonane z drewna abachi. 

 Podesty drewniane na podłodze chroniące stopę przed stawaniem na mokrej 
nawierzchni z drewna abachi. Grubości oraz szerokość desek i szczelin zapewniająca 
komfort poruszania się po podestach. Parametry podestów (kształt, wymiary, waga) 
tak dobrać, aby możliwe było ich swobodne podnoszenie i przemieszczanie podczas 
wykonywania prac porządkowych (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

 Wieszaki – w pomieszczeniu przedsionka zamocować wieszaki w ilości min. 20 sztuk. 
Wieszaki mocowane do ściany wykonane z drewna lub stali nierdzewnej 
dostosowanej do panujących warunków. 

 Akcesoria do sauny: klepsydra – sztuk 4, termometr – sztuk 2, termohigrometr – sztuk 
1, cebrzyk drewniany o poj. min 5l – sztuk 2 oraz chochle drewniane – sztuk 2. 

 Piec do sauny, elektryczny do pracy ciągłej w saunach publicznych o mocy minimalnej 
30kW i masie kamieni maksymalnie do 100kg wraz z obudową z drewna Abachi. Piec 
przystosowany do częstego i obfitego polewania wodą wraz olejkami (rytuały 
saunowe). Urządzenie należy zlokalizować przy ścianie oddzielającej pomieszczenie 
przedsionka od Sali głównej. Piec do sauny powinien być energooszczędny. Ruszt 
pieca ze stali nierdzewnej. W zakresie zamówienia dostarczyć kamienie do sauny  
w odpowiedniej ilości do modelu pieca. 

 Sterownik dedykowany do pieca sauny, elektroniczny z wyświetlaczem LCD wraz  
z niezbędna instalacją, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. 

 Urządzenia do odtwarzania muzyki w formatach CD, MP3, MP4, AAC, WMA 
podłączone i zainstalowane w pomieszczeniu technicznym, skonfigurowane  
z dostarczonymi głośnikami wbudowanymi w pomieszczeniu sali głównej sauny. 

 Tablice informacyjne oraz instrukcje użytkowania sauny wykonane w formie trwałej 
i komponującej w wystrój i klimat sauny. 

 

3. dla pozostałych robót budowlanych i montażowych. 

A. dla oświetlenia wiatrołapu: 
 przewidzieć montaż oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wiatrołapu. 

Zamontować co najmniej 1 oprawę oświetleniową wewnątrz wiatrołapu oraz 2 oprawy 
oświetleniowe na zewnątrz wiatorłapu. Lokalizacja i sposób montażu opraw uzgodnić 
z Zamawiającym. 

B. dla monitoringu terenu zewnętrznego SPA: 
 zastosować jedną kamerę stacjonarną, zainstalowaną w takim miejscu, aby 

obejmowała cały obszar ogrodu zewnętrznego. Lokalizację i sposób zamocowania 
kamery uzgodnić z Zamawiającym. 

 Kamerę wpiąć do systemu monitoringu Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
(pomieszczenie serwerowni, zlokalizowane na kondygnacji podziemnej obiektu SPA). 
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 Kamera o standardzie i parametrach porównywalnych do kamer zewnętrznych 
istniejącego systemu. Przeprowadzić konfigurację systemu monitoringu. Obecnie, na 
zewnątrz obiektu nie ma kamer stacjonarnych, tylko obrotowe. 

 Nowa kamera musi być kompatybilna z całym systemem w CRS. 

 Standard i parametry kamer używanych w CRS: 
o szybkoobrotowe typu „Autodome” wew. zoom 35xDSC300Si5 
o szybkoobrotowe typu „Autodome” zew. zoom 35xDSC300Se5 
o kolor, w obudowie kopułkowej, wandaloodporne, montaż ścienny DCC-

508DV2 oraz DCC-500PV 

 Szczegóły dotyczące monitoringu, podłączenia i konfiguracji uzgodnić  
z Zamawiającym. 

 

 

6. Wymagane terminy postępu prac przy realizacji zadania 

Wymagany termin wykonania całości zamówienia zostanie określony w umowie na 
realizację inwestycji. 

Terminy postępu prac przy realizacji zadania: 

Dla dokumentacji projektowej: 
a) projekt koncepcyjny do akceptacji Zamawiającego nie później niż w 14 dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze projektu 
koncepcyjnego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) na płycie 
CD. 

b) pełnobranżowy projekt budowlany nie później niż 35 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
akceptacji projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego. 
Przed złożeniem dokumentacji do właściwego wydziału Urzędu Miasta, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej oraz  
1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD. Złożenie dokumentacji do pozwolenia na 
budowę może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji 
Zamawiającego. 

c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę – w trybie 
urzędowym. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze STWiORB w wersji papierowej 
oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD, nie później niż 21 dni po złożeniu 
pełnobranżowego projektu budowlanego do akceptacji Zamawiającego. 

e) projekty wykonawcze wszystkich branż, systematycznie, zgodnie z postępem prac 
wykonawczych jednak nie później niż 14 dni przed zaplanowanym ukończeniem robót 
(zgodnie z harmonogramem realizacji sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
przez Zamawiającego). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu wykonawczego w wersji 
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD. 

Dla realizacji: 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych: 
a) roboty przygotowawcze – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, 

b) roboty cykliczne: 
o niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy dla robót, o 

którym mowa w projekcie stanowiącym załącznik nr 1, na podstawie którego 
Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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o niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
braku sprzeciwu dla pozostałych robót budowlanych. 

Roboty cykliczne należy zakończyć w terminie określonym w umowie, z uwzględnieniem terminów 
pozwalających na dokonanie czynności odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

7. Prace projektowe 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający, po podpisania umowy, przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione 
dokumenty: 
- pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora, 
- 1 egz. projektu budowlanego w oryginale, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

PFU, 
- aktualną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego opracowaniem (wersja 

papierowa); 

2. Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące 
przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie do  
3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie:  

A. dokumentacji projektowej składającej się z:  
1. projektu koncepcyjnego, 
2. projektu budowlanego, 
3. projektu wykonawczego. 

B. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musi spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca wykona STWiORB dla każdej z branż osobno tj. architektura i konstrukcja, instalacje 
sanitarne i mechaniczne (wewnętrzne i zewnętrzne), instalacje elektryczne silno i słaboprądowe 
(wewnętrzne i zewnętrzne), ewentualnie inne, wyżej niewymienione, a wynikające z zakresu robót 
określonego dokumentacją projektową. STWiORB muszą uwzględniać normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót budowlanych. SWTiORB odnosić się będą do Polskich 
Norm (PN lub PN-EN), normy branżowych (BN) oraz instrukcji technicznych. Jeżeli nie ma 
odpowiadających norm polskich, wtedy Zamawiający zaakceptuje wytyczne norm zagranicznych. 
Normy należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie  
z rysunkami i specyfikacjami, gdyby występowały. Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN, PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce, z zastrzeżeniem dotyczącym norm 
zagranicznych, o którym mowa wyżej.  

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu STWiORB 
do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
przyjęte rozwiązania.  

Dokumentacja techniczna (PK, PB, PW, STWiORB) z chwilą jej zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, staje się obowiązująca dla Wykonawcy.  
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Wszystkie wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane będą zgodne z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów  
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową (PK, PB, PW) Specyfikacją Techniczną (STWiORB), przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN, PN-EN), Branżowymi Normami (BN), z zastrzeżeniem 
dotyczącym norm zagranicznych, o którym mowa wyżej. 

Ww dokumenty wymienione w punkcie A i B, stanowią łącznie dokumentację techniczną dla 
inwestycji. Każda z wyżej wymienionych części dokumentacji technicznej musi być uzgodniona  
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie 
z niniejszym PFU, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy 
przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów 
określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpienia do jakichkolwiek prac 
przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i terenu objętego opracowaniem 
oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Ponadto, Wykonawca 
ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego obiektu oraz terenu objętego opracowaniem celem 
jego porównania z opisem, inwentaryzacją. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
Wykonawca uwzględni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do 
właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich 
stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach  
i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny 
koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych oraz sporządzi ekspertyzy, których 
konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych (dotyczy 
części związanej z budową sauny zewnętrznej z infrastrukturą). 

Projekt wykonawczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462), oraz 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. 

 

Koniec rozdziału I „Część opisowa PFU”. 
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Rozdział II 

Część informacyjna 
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1. Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
w zakresie działki, na której usytuowany jest obiekt Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej 
Górze, na której planowane jest niniejsze zamierzenie budowlane. 

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane:  
1. po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy w przypadku realizacji 

wiatrołapu, 

2. po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub po upłynięciu ustawowego 
terminu dla robót wymagających zgłoszenia) dla budowy sauny zewnętrznej 
z infrastrukturą. 

 

2. Aktualne uwarunkowania prawne, związane z realizacją zamierzenia 
budowlanego 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony w niniejszym PFU jest zgodny  
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 
LXI/781/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany 
planu zagospodarowania osiedla Rekreacyjno-Sportowego II w Zielonej Górze. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.), rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami), innych 
ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, w tym między innymi: 

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r.  

- Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r. 
o zmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw 

- Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r. oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

- Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej.  

- Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części lokalu 
stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania 
i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego.  

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.  

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem 
inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę. 
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4. Inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia 
budowlanego. 

a) projekt budowlany inwestycji „Budowa wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej” na terenie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze sporządzony w lipcu 2012r. przez biuro 
ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o. (załącznik nr 1); 

b) decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 483/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę 
obiektu odnowy biologicznej o wiatrołap przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, na terenie 
działki nr 504/2 w obrębie 13 (załącznik nr 2); 

c) Uchwała nr LXI/781/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany planu zagospodarowania osiedla Rekreacyjno-Sportowego II w Zielonej 
Górze (załącznik nr 3); 

d) Koncepcja architektoniczna możliwego wyglądu obiektu sauny zewnętrznej (załącznik nr 4); 

e) Mapa zasadnicza terenu objętego opracowaniem (stanowi integralną część dokumentacji 
znajdującej się w załączniku nr 1); 

f) Archiwalna dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych 
w podłożu terenu przeznaczonego pod budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego wykonana 
została przez Biuro konsultingowo –projektowe GEOMASTER, (opracowanie ze stycznia 
2008r) - do wglądu w siedzibie Zamawiającego; 

g) Inwentaryzacja zieleni (załącznik nr 5); 

h) Wyrys z mapy ewidencyjnej terenu przynależnego do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w 
Zielonej Górze z oznaczeniem terenu przynależnego do SPA (załącznik nr 6); 

 

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Nie dotyczy. 
 

6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów podlegających przebudowie. 
Wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 
i podziemnych. 

Projekt budowlany oraz wykonawczy dla inwestycji „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
w Zielonej Górze. Obiekt Hala basenowa” sporządzony w latach 2008- 2010r. przez biuro 
ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o. – znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

Projekt budowlany inwestycji „Budowa wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej” na terenie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze stanowiący załącznik nr 1, sporządzony 
został na podstawie inwentaryzacji ogólnobudowlanej wykonanej przez autorów tego projektu.  

Nie dopuszcza się przebudowy istniejących, podziemnych żelbetowych kanałów 
wentylacyjnych.  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem oraz wizji 
lokalnej obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, co najmniej 
w części obiektu stanowiącego obszar SPA. 

 

Koniec rozdziału II „Część informacyjna PFU”. 
Koniec opracowania PFU. 


