
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYMIANA WIERZCHNICH WARSTW TARASU W BUDYNKU  

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. W MIELCU -2- 
MIELEC,  Działka  nr  1456/2, Obręb: 0002 Osiedle 

 

 

 

I. Dane ogólne  

 

1. Dane ewidencyjne 

2. Podstawa opracowania 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

4. Przedmiot opracowania i efekt inwestycji 

5. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego 

słownika zamówień (CPV) 

 

II. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 

6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

10. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

 

III. Część informacyjna 

 

12. Informacje ogólne 

13. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów 

14. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

15. Inne informacje niezbędne do projektowania. 

 

IV. Załączniki 

 

16. Zdjęcia 

17. Załączniki: 

 Kopia postanowienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków nr 160/10, znak UOZ/T.3-4156/338/10 z dnia 27.08.2010r. 

 Kopia pozwolenia na budowę nr  726/2010, znak AB.7351/671/2010 z 

dnia 13.10.2010r. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYMIANA WIERZCHNICH WARSTW TARASU W BUDYNKU  

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. W MIELCU -3- 
MIELEC,  Działka  nr  1456/2, Obręb: 0002 Osiedle 

 

 

 

 Kopia pozwolenia na użytkowanie 34/2012, znak NB 7353/34/12  z 

dnia 30.03.2012r. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYMIANA WIERZCHNICH WARSTW TARASU W BUDYNKU  

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. W MIELCU -4- 
MIELEC,  Działka  nr  1456/2, Obręb: 0002 Osiedle 

 

 

 

 

I. Dane ogólne  
 
1. Dane ewidencyjne 

 
Inwestycja realizowana będzie w Mielcu przy ul. Chopina 18 na działce  nr ewid. 

1456/2, Obręb: 0002 Osiedle. Obecnie działka zabudowana jest budynkiem 

administracyjnym w którym znajduje się główna siedziba Agencji Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A.  

 
  

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego są założenia 

programowe dla przedmiotowej inwestycji przedstawione przez Inwestora oraz: 

 Wizja lokalna. 

 Uzgodnienia z użytkownikiem. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonanie przedmiotu 
zamówienia 

 
  Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać 
  wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne 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. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał  
  przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: 

 Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ostatni tekst jednolity: 
Dz.U.2019.1186). 

 Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (ostatni tekst jednolity: Dz.U.2018.1945). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne (ostatni tekst jednolity: Dz. 
U.2018.2268) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (ostatni tekst jednolity: Dz. 
U.2018.2081) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (ostatni tekst jednolity: Dz. U.2013.1129)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego ( ostatni tekst jednolity: Dz. U. 2018.1935) 
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 Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (ostatni tekst 
jednolity: Dz.U. 2019.266) 

 Ustawa z 13 kwietnia 2016r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku 
(ostatni tekst jednolity: Dz.U.2019.544) 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (ostatni tekst 
jednolity: Dz. U.2019.1372) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (ostatni tekst jednolity: Dz. 
U.2019.701) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
(DZ.U.2015.1165) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2013.898) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 
2003.164.1589) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 
2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ostatni 
tekst jednolity: Dz. U. 2016.1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(ostatni tekst jednolity: Dz. U. z roku 2003, Nr 169, poz.1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (ostatni tekst jednolity: Dz. U.2018.963) 

 
 
 

4. Przedmiot opracowania i efekt inwestycji 
 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano w celu ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem i  

wymianą wierzchnich warstw tarasu oraz remontem belki gzymsowej znajdującej się 

w nad pochylnią w rejonie wejścia głównego do budynku. 

  

Zamawiający będzie realizował zadanie w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym 
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podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im 

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe  

i funkcjonalne. 

  

Przedmiotem zamówienia jest: 

 Zaprojektowanie, rozebranie starych  oraz wykonanie nowych  warstw tarasu 

znajdującego się na pierwszym piętrze  budynku  od jego wschodniej oraz 

południowej strony bez ingerencji w konstrukcję nośną tarasu 

 Rozebranie starej i wykonanie nowej zabudowy pionów kanalizacji 

deszczowych, wymiana uszkodzonych kasetonów sufitu podwieszonego w 

pomieszczeniu na parterze budynku w którym znajduje się biuro Funduszu 

Pożyczkowego 

  Uszczelnienie obróbek blacharskich znajdujących się na gzymsie pierwszego 

piętra w rejonie wejścia głównego do budynku nad pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych, usunięcie starych i wykonanie nowych warstw 

wykończeniowych  od spodu gzymsu bez ingerencji w konstrukcje gzymsu.  

 

Planowana inwestycja realizowana będzie w Mielcu, przy ul. Chopina 18 gdzie 

zlokalizowana jest siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Potrzeba 

naprawy tarasu wynika w faktu występujących licznych dość dużych przecieków wody 

opadowej odprowadzanej z powyższego tarasu w rejonie rur spustowych 

usytuowanych w pomieszczeniu biurowym Funduszu Pożyczkowego. Powyższa 

nieszczelność tarasu  przyczyniła się do zawilgocenia poziomej izolacji termicznej 

zagrzybienia oraz uszkodzenia obudowy pionów kanalizacji jak również uszkodzenia 

kasetonów sufitu podwieszonego.  Potrzeba remontu gzymsu wynika z 

występujących  nieszczelności jego górnych obróbek blacharskich  co spowodowało  

podciekanie wody deszczowej pod spód a co dalej za tym idzie wystąpienie licznych 

przebarwień oraz odspojeń jego dolnych warstw  wykończeniowych.  

 

Stan istniejący: 

W chwili obecnej w przedmiotowym budynku znajduje się siedziba Agencji 

Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Budynek wybudowany został w okresie 

międzywojennym dlatego też posiada dużo cech charakterystycznych dla architektury 

modernistycznej tego okresu. W latach od 2010 do 2012 Agencja Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. przeprowadziła gruntowną przebudowę budynku 
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dostosowując jego wnętrze na własne potrzeby zachowując jednocześnie jego 

unikalną architekturę zewnętrzną. Budynek znajduje się pod ochroną 

konserwatorską Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W marcu 

2012r  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. uzyskała pozwolenie na 

użytkowanie budynku i wykorzystuje go jako własny budynek administracyjny.    

 

Zamówienie obejmuje:  

 Inwentaryzację budynku niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia; 

 Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania 

planowanych robót,  

 Sporządzenie harmonogramu prac na którym zostaną określone koszty 

poszczególnych etapów robót np. zabezpieczenie placu budowy, skucie 

płytek, skucie wylewek , izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna, 

wykonanie wylewki itp.  

 Uzyskanie jeżeli zajdzie taka potrzeba zamiennego pozwolenia na budowę 

oraz  wszelkich innych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji 

inwestycji; 

 Jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzenie projektów wykonawczych, 

kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

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

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ostatni 

tekst jednolity: Dz. U.2013.1129); 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z 

harmonogramem prac. 

  Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.  

 
5. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego 

słownika zamówień (CPV) 
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45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 
 

II. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 

6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych 

 
Parametry obiektu: 

 budynek biurowy 

 ilość kondygnacji: 4 kondygnacje w tym 3 kondygnacje nadziemne i 1 

kondygnacja podziemna  

 wysokość budynku: 11,80m 

  powierzchnia zabudowy: 270m2 

 powierzchnia użytkowa: 588,77m2 

  
  

Zakres robót budowlanych: 
  

 Roboty rozbiórkowe wierzchnich warstw tarasu do płyty płyty żelbetowej- 

grubość wartw ok. 18cm w tym: 2x płytka gresowa, wylewka betonowa, 

izolacja termiczna, 

 Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku  w pomieszczeniu Funduszu 

Pożyczkowego  w tym: rozebranie uszkodzonej istniejącej zabudowy pionów 

kanalizacji deszczowej oraz  zalanych kasetonów sufitu podwieszonego, 

 Roboty rozbiórkowe dolnych warstw wykończeniowych gzymsu nad parterem 

w rejonie pochylni dla osób niepełnosprawnych, uszczelnienie obróbek 

blacharskich znajdujących się na gzymsie. 

 Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, 

 Wykonanie nowych warstw wierzchnich tarasu zgodnie w projektem 

 Wykonanie nowej zabudowy pionów kanalizacji deszczowej, uzupełnienie 

konstrukcji oraz kasetonów istniejącego sufitu podwieszonego w 

pomieszczeniu FP. 

 Wykonanie nowych dolnych warstw wykończeniowych gzymsu 
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 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania 

ww. robót budowlanych. 

 
7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Nie przewiduje się zamknięcia obiektu na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone podczas normalnego funkcjonowania 

budynku z uwzględnieniem osób w nim przebywających, pracujących jak również 

ewentualnych klientów. 

 

Budynek w którym będą prowadzone roboty budowlane znajduje się w dobrym 

stanie technicznym umożliwiającym jego bezpieczne użytkowanie. 

 
Uwarunkowania formalno – prawne: 
  

 Inwestor posiada Pozwolenie na budowę nr  726/2010, znak 

AB.7351/671/2010 z dnia 13.10.2010r. dla zamierzenia budowlanego 

polegającego na: rozbudowie, przebudowie istniejącego budynku 

administracyjnego ARR „MARR” S.A. wraz z urządzaniami budowlanymi. 

 Inwestor posiada Pozwolenie na użytkowanie 34/2012, znak NB 7353/34/12  z 

dnia 30.03.2012r. rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego ARR 

„MARR” S.A. zrealizowanej na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr  

726/2010, znak AB.7351/671/2010 z dnia 13.10.2010r.  

 Inwestor posiada Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nr 160/10, znak UOZ/T.3-4156/338/10 z dnia 

27.08.2010r. pozytywnie opiniujące projekt budowlany na podstawie którego 

ARR „MARR” S.A. uzyskała Pozwolenie na budowę nr  726/2010, znak 

AB.7351/671/2010 z dnia 13.10.2010r. dla zamierzenia budowlanego 

polegającego na: rozbudowie, przebudowie istniejącego budynku 

administracyjnego ARR „MARR” S.A. wraz z urządzaniami budowlanymi. 

  Działka: 1456/2 stanowi własność ARR „ MARR” S.A. 

 
8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 
Poprzez wykonie robót budowlanych powinno być zapewnione szczelne 

odprowadzenie  wód opadowych z tarasu, poprawa estetyki  wnętrza 

pomieszczenia w którym znajduje się Fundusz Pożyczkowy jak również poprawa 
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szczelności i wyglądu gzymsu znajdującego się nad pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych w rejonie wejścia głównego do budynku. 

   

Remont w budynku ARR „MARR” S.A. przy ul. Chopina 18 powinien zostać 

wykonany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do 

minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie prac na środowisko (emisja 

hałasu i drgań, emisja pyłów, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały 

budowlane i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 

eksploatacji i utrzymania  przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego 

standardu wykończenia i użytkowania. 

   
 
 

9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Zagospodarowanie terenu: 

Budynek usytuowany jest na działce nr 1456/2 w jej południowo-środkowej 

części. Na pozostałej płaskiej części działki znajdują się drogi i parkingi  a na  

skarpach zieleń urządzona. Część parkingu może zostać przeznaczona na 

zorganizowanie zaplecza budowy.  

 
Zaplecze placu budowy: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednio 

zabezpieczone przed osobami postronnymi zaplecze budowlane.  

Za sprzęt i materiały pozostawione na terenie Zakładu odpowiada Wykonawca. 

 

Media na placu budowy: 

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z 

infrastruktury technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego 

 

Odpady budowlane: 

Miejsce tymczasowego składowania  odpadów na działce  Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i utylizacji 

wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.  Całość kosztów 

z tym związanych będzie po stronie Wykonawcy.  
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U W A G A:  

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych 

nie opisanych uwarunkowań. 

       
 
 

10. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Dokumentacja projektowa: 

 Dokumentacja projektowa powinna obejmować cały zakres realizowanego 

zadania oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-

budowlane, przepisy powiązane i normy. 

  Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych 

wyrobów budowlanych. 

   

Taras: 

 Forma architektoniczna powinna nawiązywać do tarasu istniejącego. Pierwszą 

od góry warstwą tarasu powinny być płytki tarasowe o kolorystyce zbliżonej do 

płytek istniejących mocowane na specjalnych regulowanych dystansach 

umożliwiających ich ewentualny demontaż bez ich uszkodzeń oraz uszkodzeń 

warstw pod nimi się znajdujących. Całkowita grubość zaprojektowanych 

warstw musi być dostosowana do stanu istniejącego czyli zmieścić się 

pomiędzy istniejącą płytą żelbetowa tarasu a dołem otworów drzwiowych 

wejściach do pomieszczeń. 

 Izolacja pozioma  przeciwwodna powinna zapewnić całkowitą szczelność 

przed przenikaniem wody do „środka”. Niedopuszczalne jest  zawilgocenie 

jakiegokolwiek elementu budynku znajdującego się poniżej tej warstwy. 

 Odprowadzenie wody jak w stanie istniejącym. Wymagane jest wykonanie 

nowych spustów w miejscach które umożliwią ich wpięcie do istniejących 

pionów kanalizacji deszczowej powyżej istniejącego sufitu podwieszonego. 
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Zabudowa pionów kanalizacyjnych i sufitu podwieszonego: 

 Forma architektoniczna  oraz kolorystyka  powinna nawiązywać do stanu 

istniejącego. Sufit podwieszony należy uzupełnić kasetonami o takim samym 

wymiarze i wzorze jak istniejące.  

 

Gzyms w rejonie pochylni dla osób niepełnosprawnych:  

 Forma architektoniczna  oraz kolorystyka  powinna nawiązywać do stanu 

istniejącego. 

 
   

UWAGA: 

 Należy stosować materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych niż 

przyjęte w dokumentacji podstawowej. Dopuszcza się  inne rozwiązania 

techniczne, jeśli będą one ekonomicznie i funkcjonalnie uzasadnione.  

 Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania nie są 

obligatoryjne. Projektant w uzgodnieniu z inwestorem ma możliwość zmiany 

zaproponowanych rozwiązań. 

 
 

 
11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 
 
Czas realizacji inwestycji: 

 Całkowity czas realizacji zadania do 31.10.2019r. w tym prace związane z 

przygotowaniem dokumentacji projektowej 14dni od daty podpisania 

umowy. 

  Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku 

gdy Wykonawca w określonych powyżej terminach nie będzie w stanie 

właściwie wykonać zadania np. uzyskać stosownych decyzji 

administracyjnych przed przystąpieniem do prac. 

 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy: 

 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Wynagrodzenie to podzielone będzie  na przejściowe płatności lecz nie 

częściej niż jeden raz na miesiąc ( wystawienie faktury nastąpi po 

zakończonym miesiącu w terminie do piątego dnia następnego miesiąca). 
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Płatności będą realizowane po dokonaniu akceptacji ich przez  komisję 

odbiorową zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym 

opracowanym przez Wykonawcę i przedłożonym w dniu podpisania 

umowy. 

 Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym jednakże z 

zatrzymaniem określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że 

zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, 

roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

 odbiorowi prac projektowych (po wykonaniu projektu projekt powinien 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego), 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu z wcześniejszym 1-

dniowym powiadomieniem, 

 odbiorowi końcowemu po załatwieniu wszystkich formalności z 

odpowiednimi organami administracyjnymi wraz z dostarczeniem 

wszelkiej dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego (na 3 dni przed odbiorem końcowym). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli procesu realizacji 

swojego zamówienia w przypadku stwierdzenia jakiś nieprawidłowości. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany  zapisami w umowie na roboty budowlane do 

odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia  jezdni i chodnika ul. Chopina sąsiadującej z terenem 

robót. 

 

Zamawiający przewiduje: 

 ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania go w kontaktach 

z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia. 

 powołanie komisji odbiorowej osób składających się z pracowników ARR 

„MARR” S.A. 
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Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić: 

 swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym 

 Kierownika Budowy posiadającego wymagane przez Prawo budowlane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

 
 

 

III. Część informacyjna 
 
12. Informacje ogólne 

 
Inwestycja będzie realizowana w Mielcu przy ul. Chopina 18 na działce  

nr ewid. 1456/2 o łącznej powierzchni 0,1043 hektara. 

 
 

13. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów 
 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne 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. 

 
14. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jest właścicielem działki nr 

ewid. 1456/2 na której prowadzone będą wszystkie zaplanowane roboty 

budowlane.  

 
 

15. Inne informacje niezbędne do projektowania i planowania harmonogramu 
robót 
 
Godziny pracy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.: 

 od poniedziałku do piątku: 7.00-16.00 

 sobota, niedziela i święta: zamknięte 

 

IV. Załączniki 
 
16. Zdjęcia 
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Zdjęcie 1.  Widok tarasu- elewacja południowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Zdjęcie 2.  Widok tarasu- elewacja wschodnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne 
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Zdjęcie 3.  Widok od spodu tarasu- pom. Funduszu Pożyczkowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Zdjęcie 4.  Widok od spodu tarasu- pom. Funduszu Pożyczkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Zdjęcie 5.  Widok od spodu tarasu- pom. Funduszu Pożyczkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zdjęcie 6.  Widok od spodu tarasu- pom. Funduszu Pożyczkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdjęcie 7.  Widok gzymsu od strony wschodniej i północnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Zdjęcie 8.  Widok gzymsu od strony zachodniej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 


