Zamawiajacy:
Instytut Meteo「OIog桁Gospoda「ki Wodnej

Pahstwowy Instytut Badawczy
ul. Pod!eSna 61

PROGRAM FUNKCJONAしNO一UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawY Z dnia 29 stycznia 2004 「. P「awo zam6wieri pu帥cznych (Dz. ∪. z 2015 poz. 2164
Z P6Zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra inf「astruktu「y z dnia 2 wrze鉦ia 2004r. (Dz. ∪. Nr 202 poz.2072 ze zm.)

W SPraWie szczeg6lowego zakresu i fo「my dokumentadi p「ojektowej, SPeCyfikaqij technicznych vykonania i odbioru rob6t

budQWlanych o「az p「og「amu funkcjonaino uZvtkowego)

Nazwa zam6wienia:

Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni w budγnku

lnstytutu Meteoroiogii i Gospodarki Wodnej ‑ Pahstwowego instytutu
Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14.

Lokalizacja zamierzenia budow看anego: ul. Piotra Borowego 14, 30‑215 Krak6w, Dzia†ka nr

126102̲9.0011.43/5, Obreb OOll, gmina Krak6w場Krowodrza

Wsp6lny S†ownik Zam6wieh (CPV):

4500OOOO‑7 Roboty budowiane;
45223000輸6 Roboty budowIane w zakresie konst「uk匂i;

45400000‑1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych;
71320000‑7 Us†ugi inZynieryjne w zakresie projektowania;

715000OO‑3 Us†ugi zwiazane z budownictwem;
71356000‑8 Us†ugi techniczne

Opracowa†: Piotr KwaSniewski
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1. CzeSC opisowa
l.1.

Opis og6!ny przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w「az z pe†nieniem

nadzoru autorskiego, uZySkanie niezbednych decyzji administracyjnych umoZliwiajacych
reaiizacjQ rOb6t budowianych, dostawa materia†6w o「az wykonanie wszeIkich prac

budowlanych, mOntatoWyCh i porzadkowych skねdajacych sie na wykonanie wzmocnienia stropu

1.1.1. Uwarunkowania vykonania przedmiotu zam6wienia

Zamawiajacy info「muje, ie w pomieszczeniu serwerowni p!anuje postawitS;

‑ 6 szaftypu RACK (ustawionych obok siebie wjednym rzedzie) o wadze do 820 kg kaZda,
‑ 8 szaf serwe「owych typu RAC (ustawionych obok siebie w jednym rzedzie〉 o wadze do 720 kg kaZda,

‑ 2 klimatyzatory precyzyjne CIimaveneta.
R。Zmieszczenie urzadzeh w pomieszczenju obrazuje rysunek nr l (Za†acznik nr l).

Dodatkowo, Zamawiajacy informuje, Ze dIa stropu se「we「owni zostafa wykonana ,,Opinia
techniczna nocho$ci stropu z p†yt wielokana†owych

‑ data opracowania O4.2020 r.一kt6ra, dIa

Ce16w pogiadowych Zamawiajacy do†aczy† do przedmiotowego zam6wienia pu帥cznego
(Za†acznik nr 3). WyZej wymieniona opinia techniczna zostata opracowana dIa obciaZenia stropu

SerWerOWni, 6輸Cioma szafam江ypu RAC o wadze do 1300 kg kaZda.

W zwiazku z powγZszym, Za†oZeniem zadania jest wykonanie wzmocnienia stropu

ZamawiaJaCy OSwiadcza, Ze:

1) Posiada prawo do dysponowania nieruchomoScia na ceIe budowlane;

W ramach reaiizacji zadania, O kt6rym mowa povvyiej, Wykonawca bedzie zobowiazany:
1) wykona6

kompIetny projekt budowiany wzmocnienia stropu serwerowni zgodnie z

Obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6†owego zak「esu i
formy projektu budowlanego z dnia 18 w「zeSnia 2020 r,, WraZ Z Pe†nieniem nadzoru autorskiego

伯・ Wykonawca w師en wykona6: PrOjekt zagospodarowania dzia踊‑ jeieii zajdzie taka
konieczno$C, PrOjekt architektoniczno‑budowiany, PrOjekt techniczny, do†都zyC do projektu:

OPinie, uZgOdnienia, O輔czenia, OSwiadczenia =nne dokumenty niezbedne do kompIetnego

OPraCOWania w/W PrOjektu budowianego i projektu technicznego, autOrZy PrOjekt6w winni
Pe軸E nadz6r autorski〉;
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2) dzia†ajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego przygotowaC i z†oZyC we w†a5ciwym Urzedzie

kompietny wniosek o pozwolenie na wykonanie rob6t budowIanych;
3) ponieS6 koszty op†at administ「acyjnych;

4) uzyska6 ostateczna decyzje pozwolenia na wykonanie rob6t budowIanych;
与) pozyskaC dziennik budowy;

6〉

zapewni6 kierownika budowy;

7) dzia†ajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego dokona〔 zawiadomienia w†a$ciwy organ

nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych w zgodzie z: W/w

PrOjektem budowlanym, uZySkana decyzja pozwoienia na wykonanie rob6t budowlanYCh,
Ustawa P「awo Budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami prawa;

8) wykonaC roboty budowIane w zgodzie z wyZej wymienionymi dokumentami i
Obowi尋zujacy面przepisami prawa;

9) przygotowa台przekaza6 Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza;
10) dziafajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego dokona6

zawiadomienia wねstiwy organ

nadzo「u budowlanego o zakohczeniu rob6t budowlanych przed przystapieniem do
uZytkowania (w「az z przekazaniem stosownych dokument6w) i jeZe= zajdzie taka
koniecznoS6

w toku postepowania administracyjnego pozyskaC ostateczna decyzje

POZWOlenia na uZytkowanie (iub tzw.: ,,m=czaca zgode
ll) udzieli6

ze st「ony PINBh

Zamawiajacemu wwiaSnjeh i wsparcia merytorycznego na kaZdym etapie realizacji

PrZedmiotu zam6wienia;
12) udzieii6 Zamawiajacemu gwaran切i rekojmi na wykonana robote budowlana na okres 60 miesiQCy,
liczac od daty wykonania przedmiotu zam6wienia

‑ POdpisania protoko†u kohcowego zakohczenia

「ob6t.

1.1.2. CharakterystγCZne Pa「ametry ‑ informacje dotyczace pomieszczenia serwerown=

POmieszczenia magazynowego (Z!oka!izowanego pod pomieszczeniem serwerowni).

Pomieszczenie serwe「owni znajduje sie na poziomie parteru ,,Budynku Bl

, Ziokalizowanego

PrZy uI. P. Borowego 14 w Krakowie.
Pomieszczenie to, OParte jest na rzucie prostokata o wymia「ach w SwietIe Scian: 5,47m x 5,64

W pomieszczeniu serwerowni wykonana jest podniesiona pod†oga techniczna, O Wymiarach

eIement6w 6OOx600 mm i gruboSci p†yt 38 mm.
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Strop nad piwnica (na kt6「ym wykonana jest pod†oga podniesiona pomieszczenia serwerowni)

Wykonany jest z p†yt stropowych kana†owych. W celach pogladowych Zamawiajacy zamieszcza
fragment rzutu konstrukcji stropu nad piwnica (Za車cznik nr 2〉.
Pod pomieszczeniem serwe「owni znajduje sie pomieszczenie magazynowe, OParte na rZuCie

PrOStOkata o wymiarach w ;wietIe Scian 5,67m x 5,55 m. W pomieszczeniu tym znajduja sie dwa
Okna. Na czas prowadzenia rob6t budowIanych, ZamawiaJaCy OPrOZnl POmieszczenie z
magazynowanych mate「ia†6w. W celach pogIadowych Zamawiajacy zamieszcza fragment rzutu

Piwnic z widocznym pomieszczeniem magazynowym (Za†acznik nr 4)
1.1.3, Og6lne w書astiwosti funkcjonalno ‑ uiytkowe obiektu

Budynek IMGW‑PIB oznaczonγ jako ,,Bl

przy ul. P, Borowego 14 w K「akowie ‑ tO budynek

biurowy trzykondygnacyjny, jednopietrowy, na terenie kt6rego,

Swiadczona jest przez

PraCOWnik6w Zamawla」aCegO PraCa na rZeCZ IMGW‑PIB,

Na terenie i w budynkach obowiazuja zasady reZimu sanitarnego, WPrOWadzone w zwiazku z
SytuaCja epidemioIogiczna, ZWiazana z koronawirusem SARS CoV‑2, kt6re zawarte sa w
WeWnetrZnej ,,!nstrukcji bezpieczehstwa BHP

. Wszyscy pracownicy Wykonawcy p「zebywajacy na

terenie i w budynku lMGW‑PIB, PrZy ui. P.Bo「owego 14, W Krakowie, ZObowiazani beda do
ZaPOZnania sie i przestrzegania zasad bezpiecze丘etwa zawartych w w/w lnstrukcji.

Przedmiotowe zadanie stanowi cze$6 wiekszego zamierzenia zwiazanego z uzupe†nieniem

infrastruktury informatycznej se「WerOWni IMGW‑PtB w Krakowie.

1.2. Opis wymagah ‑ Zakres przedmiotu zam6wienia
l.2.1

Zakres prac zwiazanych z wykonaniem projektu budowlanego

l) Wykonanie kompletnego projektu budowianego;
2) Uzyskanie decyzji administracyjnej pozwo!enia wykonania rob6t budowtanych;
3) Poniesienie koszt6w op†at administracyjnych;

1.2.2. Wa「unki vykonania i odbioru prac projektowych

1) Przyjete rozwiazania projektowe Wykonawca winien uzgodniC z Zamawiajacym przed
OStateCZnym Wykonaniem projektu budowIanego i z†oZeniem dokumentacji p「ojektowej do
W†aSciwego urz?du w ceIu uzyskania decyzji pozwoIenia na wykonanie rob6t budowlanych. W
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trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiazany uwzgIedniC w rozwiazaniach
PrOjektowych uwagi ZamawIa」apegO l 」egO Zyczenia, O ife nie sa one sprzeczne z

Obowiazujacymi przepisami prawa, rOZPOrZadzeniam主no「mami, Warunkami wynikajacymi z

Obliczeh statyczno‑konstrukcyjnych i sztuka budowlana.
2) Projektant nie bedzie uZywa† w opracowaniach p「ojektovych,

naZW Wfasnych

ZaPrOjektowanych materia†6w. Opis tychZe nastapi poprzez okreSIenie w†astiwYCh

dla danego materialu charakterystycznych parametr6w;

3) Wykonawca wykona projekt budowIany w 4 (czterech) egzempIarzach w wersji papierowej
OraZ W 2 (dw6ch) egzempIarzach vy formie eIektronicznej (p=ki tekstowe zapisane w formacie
edytowa看nvm i pdf, a rySunki w formacie dwg i pdf), na Odpowiednim noSniku (CD/DVD iub
Pendrive), OPraCOWany ZgOdnie z Prawem Budowlanym i Rozporz如zeniem Ministra Rozwoju
W SPraWie szczeg6†owego zakresu i formy p「ojektu budowIanego z dnia ll wrzeinia 2020 r.

Dokumentacja p「Qjektowa powima by6 zaopatrzona w wykaz sk†adajacych sie na nia
OPraCOWa向uzgodnieh oraz pisemne oSwiadczenia projektant6w, iZ jest ona kompletna i

Wykonany z naleZyta starannoscla.
4) 」eie= w trakcie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwoIenia na wykonanie

rob6t budowianych, Okaie sie, Ze prqjekt budow看any winien by6 sprawdzony, Wykonawca

ZObowiazany bedzie do zapewnienia i poniesienia koszt6w sprawdzenia dokumentacji
PrOjektowej przez osobe posiadajapa stosowne uprawnienia budowlane.
5) Wykonawca po uzyskaniu decyzji pozwolenia na wykonanie 「obof budowIanych, P「Zekaie

Zamawiajacemu, WraZ Z W/w decyzja, PrOjekt budowlany w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
PaPierowej oraz w 2 (dw6ch) egzempIa「zach w formie eIekt「onicznej (pIiki tekstowe zapisane

W formacie edytowainym i pdf, a rySunki w formacie dwg i pdf) , na Odpowiednim noSniku

(CD/DVD lub pendrive).
6) W trakcie reaIizacj=nwestycjら

PrOjektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru

autorskiego, W SZCZeg6lnoSci do:
●

StWierdzania w toku wykonywanfa rob6t budowIanych zgodnosti realizacji

Z PrOjektem,
'

uZgadniania mo軸wo$ci wprowadzenia

「ozwIaZan Zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, Zg†oszonych przez kierownika budowy lub ZamawIa」aCegO.

7) Rozwiazania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca winien nanie;C na
dokumentacje budowy znajdujaca sie u kierownika budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
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1.2.3. Zakres prac zwiazanych z vykonaniem wzmocnienia stropu

Zakresem prac prqiektowych i rob6t budowlanych zwiazany jest z vvykonaniem wzmocnienia
StrOPu Se「WerOWni.

Roboty budowiane naIeZy wykonaC w zakresie i w zgodzie z opracowana w ramach niniejszego
Zadania dokumentacja projektowa.

1.2.4・ Warunki wykonania rob6t budowlanych

l) Wykonawca uzgodni, PrZed rozpoczeciem rob6t budow看anych szczegdy zwiazane z realizac兎

PraCy (W tym: termin rozpoczecia rob6t) z Zamawiajacym;
2) Dziatajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego, Wykonawca zobowi尋zany bedzie pozyska6

dziennik budowy;
3) Dziatajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego, Wykonawca dokona we w†a$ciwym urzedzie

ZaWiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budow!anych;
4) Dzia†ajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego, Wykonawca dokona we w†astiwym urzedzie

ZaWiadomienie o zakohczeniu rob6t budowlanych;

5) Wykonawca zobowiazany bedzie zagwarantowaC wejScie na teren rob6t budowlanych
upowaZnionym do tego przedstawicielom Zamawiajacego, Projektantom ‑ autOrOm PrOjektu
budowIanego, a takZe pracownikom: PINB =nnych s†uZb pahstwowych;

6) Wykonawca zobowiazany bedzie do w maksymalnego ograniczenia wp†ywu p「owadzonych
PraC budow看anych na funkQjonowanie serwerown=

dziatajace w serwerowni systemy

informatyczne;
7) Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza moZliwoS6 prowadzenia prac od poniedzia†ku do piatku

W gOdzinach od 7.00 do 18.00.
8) Wykonawca zobowiazany bedzie do skutecznego zabezpieczenia pomieszczefi i u「zadzefi
(Zamawiajacego) p「zed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem ‑ W miejscach prowadzenia prac, do czasu
ich zako「iczenia.

9) Wykonawca zapewni utrzymanie †adu i porzadku na terenie p「owadzonych rob6t, a PO
Zako龍zeniu rob6t usunie wszeIkie narzedzia, urZadzenia i materiafy, a takZe uporzadkuje i
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SPrZatnie pomieszczenia, W kt6rych p「aca byfa prowadzona, Iub zostafy zabrudzone w wyniku

PrOWadzenia przez WykonawcQ rOb6t budowlanych;
10) wykonawca zobowiazany bedzie do naprawy i/lub poniesienia wszelkich koszt6w zwiazanych z
ewentualna naprawa szk6d spowodowanych p「zez Pracownik6w Wykonawcy.

11) Zamawiajacy informuje, Ze zapewni Wykonawcy dostep do toaIety, WOdy i prるdu na terenie

budynku lMGW‑PIB, Wykonawca zobowiazany bedzie do zachowania porzadku i czysto5ci w
udostepnionych mu pomieszczeniach, a PO Zakohczeniu prac zobowiazany bedzie do przyw「6cenia
udostepnionych pomieszczeh do stanu pie「wotnego (z dnia ich udostepnienia〉 na koszt wねsny.

12) Wykonawca zakup= dostarczy na teren realizacji rob6t: materiafy i konst「ukcje oraz wykona

WSZyStkie towarzyszace roboty, PraCe i czymoSci niezbedne do reaiizacji przedmiotowego

Zam6wienia w zgodzie z opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa i
PrZePISamI PraWa;
13) Wykonawca wykona prace z novych materia†6w w†asnych zgodnie z opracowana przez

Wykonawce dokumentacjる

PrOjektowa, ZaSadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

PrZePisami prawa, BHP i p.poら

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz

P「Ogramem Funkcjona看no‑UZytkowym;

14) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowY W SPOS6b zgodny z obowiazujacymi
PrZePisami Prawa budowIanego;
1与) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika

Budowy, W SPOS6b zgodny z dokumenta(塙PrOjektowa i obowiazujacymi przepisami w tym
PrZePisami BHP, PIanem Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia 〈BIOZ) opracowanym przez

Kierownika Budowy (jeieii zachodzi taka koniecznoS6 w zgodzie z Ustawa Prawo Budowlane
i/iub decyzja pozwolenia na vykonanie rob6t budowlanych), a takZe zapewni spe†nienie

Warunk6w przec霊WPOZarOWyCh okrestonych w obowiazujacych przepisach;

16) Kierownik budowy zobowiazany bedzie prowadzi5

dziennik budowy oraz umieSci6

w

Widocznym miejscu na terenie lMGW輸PiB, PrZy ul. P. Borowego14 w Krakowie ta帥ce
informacvjna oraz og†oszenie, ZaWierajace dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony

Zdrowia,
17) Wykonawca ponosi odpowiedziainoS6 za spe†nienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych

materia†6w wskazanych w dokumentady projektowej. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
W tym: OP†aty, WynagrOdzenia i jakiekoIwiek inne zwiazane z dostarczeniem materia†6w i

narzedzi na te「en prowadzenia rob6t;

18) Materiafy nieodpowiadajace wymaganiom wskazanym w dokumentacji projektowej zostana

PrZeZ Wykonawce wywiezione z terenu prowadzenia rob6t, Zamawiajacy zastrzega sobie
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PraWO do weryfikacj= sprawdzenia, materia†6w i dokument6w materia†6w dostarczonych na

teren rob6t, W tym Certyfikat6w CE, aPrObat technicznych, ateSt6w, deklaracji zgodno$c=tp,
19) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materia†y, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania, byty wfa誼wie zabezpieczone przed zniszczeniem, ZaChowaty swoja jakoSC i

W†aSciwo56 w tym na proSbe Zamawiajacego by†y dostepne do jego kontroIi. Miejsca
CZaSOWegO Sk†adowania materia†6w przez wykonawce, ZOStana WSkazane przez
Zamawla」aCegO;

20) Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedvnie takiego sprzetu, i narzedzi kt6「y nie
SPOWOduje niekorzystnego wp†ywu na jakost wykonywanych rob6t;

21) Sprzet i narzedzia bedacy wtasno$cia Wykonawcy b如Z wynajety do wykonania rob6t winien
by6 sprawny technicznie, POSiada6 stosowne przegl如y techniczne i utrzymywany w dobnym
Stanie i gotowoSci do p「acy・ Wykonawca, W 「aZie takiej koniecznoScら

dostarczy

ZamawIa」aCemu na jego Zadanie, kopie dokument6w potwie「dzajacych dopuszczenie sprzetu i

narzedzi do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;
22) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S「odk6w transportu, kt6re
nie wpfyna niekorzystnie na jakoS6 p「zewofonych materia†6w ani wykonywanych 「ob6t;

23〉 Wykonawca∴StOSOWa6

sie bedzie do ustawowych ograniczeh dotyczacych transpo血

materia†6w z wykorzystaniem samochod6w cieZarowych i ograniczeh wynikajacych z

dopuszczainego obciaZenia przypadajacego na o; samochodowa Iub szerokoici pojazdu, PrZy
transporcie d「ogowym materia†6w, na「Z如z= sp「zetu, na i z terenu prowadzonych rob6t.

Uzyska on takie (jeieIi zajdzie taka koniecznoSC) wszelkie niezbedne zezwoIenia od
Wね$ciwych wfadz administra(両nych, CO do transportu materia†6w samochodami cieZarowymi

O maSie lub szerokoSci przekraczajacej dopuszczajace normy;
24) Wykonawca 6eZe看i zajdzie taka koniecznost) zobowiazany bedzie do usuniecia, na W†asny
koszt, WSZelkich zanieczyszczeh, na d「ogach pu帥cznych oraz wewnetrznych (ziokalizowanych

na terenie lMGW‑PIB), SPOWOdowanych przez pQjazdy utyte przez Wykonawce do transportu
materiat6w, narZedzi i sprzetu: na i z terenu wykonywanych rob6t;

25) Przy vvykonywaniu rob6t naieZy uwzgiednia6 instrukcje techniczne sposobu uZycia,
P「ZygOtOWania pod†oZa itp.一POdane przez producent6w danych mate「ia†6w.
26) Wykonawca ponosi pe†na odpowiedzialnoS6 za wytyczenie Iokaiizacj= wyznaczenie rzednych

WySOkoSciowych, WSZyStkich eiement6w konstrukcyjnych z wymiaram= rzednymi okre引onymi
W dokumentacji projektowej. 」eZe= zachodzi taka koniecznost Wykonawca zapewni (na koszt

W†asny) obs†uge geodezyjna. Nastepstwa jakiegoko看wiek b†edu spowodowanego przez

Wykonawce w wytycz軸u i wyz閥cze雨u ioka=zacji e!eme田6w konstrukcyjnych zosta噂
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POPraWione przez Wykonawce na w†asny koszt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

SPraWdzenie usytuowania eIement6w konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, W trakcie

PrOWadzenia rob6t budowIanych, jak r6wnieZ po ich zakohczeniu,

27) W przypadku gdy zostana zaprojektowane wzmocnienia z e!ement6w staIowych, Winny one
by〔 wtaSciwie zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwpo2arowo (jeZeli zachodzi taka

k〇両eczno鐙).
28〉 Wykonawca po zakohczeniu rob6t konstrukcyjnych winien dokonaC napraw: tynk6w =nnych
Ok†adzin Sciennych w pomieszczeniach w kt6rych prowadzone byfy roboty budowIane, a takie
napraw posadzek (je銅uIeg十y uszkodzeniom, W tym POd†ogi podniesion匂Se「WerOWni ‑ jeZeli
ZaChodzi taka koniecznoSC), OraZ StO!a「ki okiennej i drzwiowej (jeieii uleg†y uszkodzeniom w

trakcie prowadzenia prac budowianych), a sdany i su備w pomieszczeniach w kt6rych
PrOWadzone byfy 「oboty budowiane, POWinny zosta6

zagruntowane i dwukrotnie

POmaIowane ‑ W koIorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

1.2.5. Warunki odbioru rob6t budowianych

1) Odbiorom podlegaja zg†oszone Zamawiajacemu zako龍zone etapy prac, rOb6t i czymoSci,
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takZe odbi6r ko龍owy.

2) Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego nie p6iniej niZ na 2 dni
robocze przed zda「zeniem (zanikniecie, Zakrycie) o terminach zakrycia rob6t uIegaj弓CyCh
Zakryciu, OraZ O terminach zanikniecia rob6t zanikajacych. 」eZeli Wykonawca nie

POinfo「mowa† o tych faktach Zamawiaj亀cego zobowiazany bedzie odkrychoboty lub wykonaC

Odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania rob6t, a naStePnie przywr6〔証roboty do stanu

POPrZedniego, na SW6j koszt.

3) Odbi6r kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustaionego przedmiotu umowy
do ekspIoatacji po sprawdzeniu jego naieZytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
W PrZePisach bada向

pr6b technicznych

=nnych. Gotowo$C do odbioru kohcowego

Wykonawca zg†osi Zamawiajacemu w fo「mie pisemnej, jednoczeSnie przekazujac

Zamawiajacemu catoS6 wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej;
4) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r ko龍owy w ci鵡u 5 dni roboczych od daty

ZaWiadomienia go o zg†oszeniu przez Wvkonawce gotowo5ci do odbioru ko龍owego

i osiagniecia gotowoSci do odbioru, ZaWiadamiajac o tym Wykonawce;
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5) Z czynnosd odbieru kohcowego, SPOrZadzony zostanie protok6† odbio「u kofroowego

POdpisany przez strony. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieh
ten stanowi date odbioru;
6) Zamawiajacy ma prawo odm6wiC odbio「u, jeZeti w toku czynnoSci odbioru zostanie

StWierdzone, Ze przedmiot odbioru posiada wady,寄. nie osiagnie gotowoSci do odbioru

Z POWOdu nie zako龍zenia rob6t, P「aC lub czynnoSci, Iub nie zostafy wねSciwie wykonane

roboty, PraCe, iub czynnoScらIub, gdy Wykonawca nie przedstawi† wymaganych prawem i

niezbednych do dokonania odbioru dokument6w powykonawczych lub przedmiot odbioru
POSiada inne usterki, uChybienia w stosunku do dokumenta旬projektowej. Wykonawca
ZObowiazany jest do zawiadomienia na piSmie ZamawIa」aCegO O uSunieciu wad oraz do

Zadania vyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wac冊wych;

7) Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa6 nastepujace dokumenty:
●
'

●

decyzje o pozwoIeniu na wykonanie rob6t budowIanych,
OPieczetowana dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

dziennikbudowy,

O OSwiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu rob6t budowlanych;
●

dokumentacje powykonawcza zawierajaca dek看aracje zgodnoSci, Ce巾yfikaty zgodnosti,

atesty, aPrObaty techniczne, itp., Wbudowanych materia†6w w dw6ch egzempIarzach w

WerSji papierowej i w dw6ch egzempiarzach w wersji elektronicznej (piiki w formacie PDF

ZaPisane na pfycie CD/DVD lub pendrive),

1.3. Opis rozwiaza書千konst「ukcyjnych oraz materia書ovych
l.3.1.

Wymagania og6lne

1) Wszelkie vvyroby i materia†y budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacj=nwestycji,

POWinny odpowiada6, CO do jakosd wymogom dla wyrob6w dopuszczonych do obrotu i
StOSOWa nia w b udown ictwie zgodn ie z przepisa m i p「awa budowla n ego,

a w szczeg6lnoSci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji
PrOjektowej.
2) Wszystkie materiaty staIowe powinny posiadaC atesty hutnicze i by6

dopuszczone

do stosowania w budownictwie.
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1.4. Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego auto「skie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej;
ZeZWaia Zamawiajapemu na dokonywanie opracowah Dokumentacji projektow匂v korzystania z nich,
a takZe rozporzadzania tymi op「acowaniami; bezterminowo zobowiazuje sie do niewykonywania

autorskich praw osobistYCh do Dokumentacji prQjektowej, OraZ WyraZa zgode na vykonywanie przez
Zamawぬj齢ego autorsk廟即綱oso輔stych do Dokume珊aCji p記jektowej, CO regulし塙SZCZeg6fowo

Warunki Umowy.

1.与. Pozosta書e wymagania

l) Roboty naIeZy prowadz証

zgodnie z przepisami BHP, a SZCZeg6lnie z zawartymi

W Rozporz如zeniu Ministra lnfrast「uktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

PrZy Wykonywaniu rob6t budowianych (Dz. ∪. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6Zn. zm.). Osoba

Wykonujaca projekt i nadzorujaca prace ze strony wykonawcy powinna posiada6 odpowiednie

uprawnienia budowlane oraz aktuaIny wpis do Okregowej Izby lnZynier6w Budownictwa;

2) Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji povykonawczej
uwzgiedniajacej wszelkie ewentualne zmiany wzgledem projektu budowIanego wprowadzone w
toku rob6t budowIanych oraz wymagane atesty, aPrObaty techniczne, dekiaracje zgodnoSci,
Certyfikaty itp. na zastosowane materia†y i e!ementy;

3〉

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepis6w ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca bedzie
utrzYmyWa6 sprawny sprzet przeciwpofarowy, Wymagany PrZeZ Odpowiednie p「zepisy. Materiafy

tatwopalne beda sk†adowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisam= zabezpieczone

PrZed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszeIkie straty
SPOWOdowane poZarem wywo†anym jako rezultat realizacji rob6t, aibo przez p「acownik6w

Wykonawcy.
4〉

Wykonawca ponosi odpowiedziainoS6

za wszeikie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takZe osobom trzecim poprzez wad=we wykonywanie inwestl何日ub jej czeSci.
5) Podczas realizacj汗ob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepis6w dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy oraz stosowa6 sie do zaleceh Pianu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (jeZe=
PBiOZ konieczny jest do opracowania w zgodzie z Ustawa Prawo Budowiane i/lub decγZja

POZWOienia na wykonanie 「ob6t budowlanych). W szczeg6InoSci Wykonawca ma obowiazek
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ZadbaC, aby pracownicγ Wykonawcy nie wykonywaIi pracy w warunkach niebezpiecznych,
SZkodiiwych dIa zdrowia oraz nie spe佃ajacych odpowiednich wymagafi BHP i p.poZ.
6〉

Wykonawca zapewn= bedzie utrzymywa† wszeikie narzedzia i urzadzenia sprawne technicznie i

W naieZytym stanie, a PraCOWnicy Wykonawcy beda ubrani w odpowiednia odzieZ 「obocza,

dodatkowo pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie lMGW葛PIB w Krakowie, Winni by6

ubrani w kamizeIki odbIaskowe;

2. CzeStinformacyjna
2.1.

Podstawy prawne

Wykonawca jest zobowiazany do p「zestrzegania przepis6w w ich aktuaInie obowiazujacej tresd.

Najistotniejsze akty prawne zestawiono poniZej. Brak wyszczeg6lnienia w niniejszych wymaganiach

jakiegokoIwiek z obowiazujacych akt6w prawnych nie zwainia Wykonawcy od ich stosowania.
● Ustawa Prawo Budowlane z dnfa 7 1ipca 1994「. (Dz.U 1994 Nr 89 poz.414 z p6Zn. zm. ‑OStatnie

Zmiany DZ.U z 2020 poz.1333);
● Rozporzadzenie Ministra lnfrast「uktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunk6w technicznych

jakim powinnyodpowiada6 budynk= ich usytuowanie (Dz, ∪. z 2002 r. , POZ. 690 z p6in zmJ;
● Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu「y z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczeg6†owego

Zakresu i formy dokumenta旬projektowej, SPeCyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowIanych oraz p「ogramu funkcjonaino輸uZytkowego

(Dz.

∪.

z

2004r.,

nr 202, POZ.2072 z p6Zn. zmJ;
● Rozporzadzenie Minist「a lnfrastruktury z dnia

23

czerwca

2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpiecze龍twa i och「ony zdrowia oraz planu bezpiecze龍twa i ochrony zdrowia (Dz.

∪, Z 2003 r., nr 120, POZ.1126z p6Zn. zm.).

3. Zalaczniki
l〉

Za†acznik nr l ‑ rOZmieszczenie szaf RAC w pomieszczeniu

2) Za†acznik nr 2 ‑fragment rzutu stropu nad piwnica ‑ u†oZenie kana†owych ptyt stropowych

3) Za†acznik nr 3 ‑ Opinia techniczna noSnosti stropu serwerown十04.2020 r.

4) Zatacznik nr4 ‑fragment rzutu piwnic ‑ POmieszczenie pod serwerownia

c中松こo功しl拓を高㈱動でよ「
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