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I. KLASYFIKACJE ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV 
 

1. klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 

71000000-8  Usługi architektoniczne i podobne; 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego; 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

71251000-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 

71300000-1  Usługi inżynieryjne; 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

2. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 

45000000-7  Roboty budowlane; 

45100000-8   Przygotowanie terenu po budowę; 

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

452300000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. 
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II. DEFINICJE 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

„Zadaniu”, „Zamierzeniu” lub „Przedmiocie Zamówienia” – należy przez to rozumieć zamówienie 

pn. „rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem 

układów pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B”. 

„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Skarb Państwa Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. 

„Budynku głównym” – należy przez to rozumieć - budynek administracyjno-usługowy, usytuowany 

w Warszawie przy ul. Racławickiej 132B, przeznaczony do rozbiórki. 

„Budynku trybun” -  należy przez to rozumieć budynek znajdujący się w części centralnej działki,  

z trybunami na dachu, przeznaczony do rozbiórki. 

„Kasach”  -  należy przez to rozumieć budynki dawnych kas znajdujące się po obu stronach wjazdu na 

działkę z ul. Racławickiej, przeznaczone do rozbiórki. 

„Zabudowaniach basenowych” ” -  należy przez to rozumieć basen duży zewnętrzny, basen mały wraz 

z wieżą do skoków oraz mały basen wraz ze wszystkimi budowlami pomocniczymi oraz elementami 

małe architektury. 

„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

„Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” lub „ST” - należy przez to 

rozumieć specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 

poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

 „Dokumentacja powykonawcza” – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę . 

 

„Ustawie pzp” lub „pzp” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

„Warunki Techniczne”– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 17.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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„Programie”, „PFU”, „Opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno - 

Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) – należy 

przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonego zadania. 

„Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez Polski 

Komitet Normalizacyjny.  
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Podstawa opracowania: 

1) umowa z Zamawiającym; 

2) wizja lokalna wraz z inwentaryzacją dla potrzeb PFU; 

3) dokumentacje archiwalne: 

a) „Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna Pawilonu usługowo-administracyjnego 

przy zespole basenów” autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 

Warszawa; 31.07.1989r. . arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski, 

b) opracowania „Teren/drogi i place/. Inwentaryzacja architektoniczna. Obiekt WKS 

„Gwardia”, Warszawa ul. Racławicka 132, autorstwa: „BAKS” sp. z o.o., ul. Twardowskie-

go 23, 01-648 Warszawa; 31.07.1989r. arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski, 

c) „Ocena stanu technicznego nieczynnych basenów WSK Gwardia w Warszawie” 

Przedsiębiorstwo Inżynierów i Techników Mechaników Biuro w Warszawie, mgr inż. C. 

Sokołowski 05.1989r., 

d) projekt wstępny Architektura, Plan zagospodarowania terenu WKS „Gwardia”, basen, 

skocznia, 

e) pomieszczenia pod widownią basenów WKS „Gwardia” – adaptacja , architektura + 

konstrukcje autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 

02..1990r. arch. M. Kotowski, 

f) inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektów pomocniczych i technicznych na 

terenie WKS „Gwardia” autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 

Warszawa;.1989r. arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski, 

g) projekt koncepcyjny Budynek hotelowy przy basenach, zagospodarowanie terenu, autorstwa 

mgr inż. arch. Z. Szymański, mgr inż. arch. W. Marczyński, 

h) inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna zespołu basenów na obiekcie „Gwardia” 

w Warszawie; autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 

Warszawa;.1989r. arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski, G. Stanisławski, 

i) Budynek Główny zespołu Kąpieliska WKS Gwardia – rzuty, 1989r. arch. J. Muzykiewicz, 

arch. M. Kotowski, G. Stanisławski, 

j) wytyczne i uwagi Zamawiającego, 

k) obowiązujące aktualne normy i przepisy, 

l) rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków techn. jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

m) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

n) prawo budowlane. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budo-

wlanych 

Szczegółowy opis wymagań stawianych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

znajduje się w punkcie 2 niniejszego opracowania - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ( opis stanu istnie-

jącego) 

1.2.1. Teren, obiekty budowlane 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów, przy  

ul. Racławickiej 132B. 

Inwestorem jest Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 

5, 02-591 Warszawa, właścicielem nieruchomości jest Europejska Agencja Straży Granicznej  

i Przybrzeżnej (Frontex), Plac Europejski 6, 00-844 Warszawa. 

Budynek główny przeznaczony do rozbiórki posiada adres ul. Racławicka 132B, 02-364 Warszawa.  

Na działce objętej opracowaniem znajdują się również: budynek trybun, dwa budynki kasowe oraz 

zabudowania basenowe wraz z basenami, wiata śmietnikowa, ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej 

oraz pozostałe ogrodzenia na terenie działki, chodniki oraz place a także infrastruktura techniczna 

zewnętrzna również objęte zakresem zadania. Na terenie działki znajduje się skład betonowych 

elementów konstrukcyjnych również przeznaczony do likwidacji. 

Opis architektoniczno-budowlany obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajduje się w opracowaniu: 

”Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów znajdujących się na działce nr 5/7 przy  

ul. Racławickiej 132B”. 

Część działki przeznaczonej pod zadanie jest w całości utwardzona płytami chodnikowymi, kostką 

brukową, żwirem oraz betonem i asfaltem. 

Działka jest ogrodzona od południa i zachodu na całej długości, od północy na fragmencie. Od wschodu 

granica działki przebiega przez teren zielony. Wzdłuż drogi wewnętrznej, prowadzącej od wjazdu w 

kierunku północnym, w głąb działki, po jej zachodniej i wschodniej stronie, znajduje się niskie 

ogrodzenie. Budynek trybun jest częściowo wydzielony ogrodzeniem z siatki.  

Budynki i obiekty przeznaczone do rozbiórki nie są wpisane do rejestru ani ewidencji zabytków.  

Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

Teren objęty opracowaniem jest terenem zamkniętym. 

Teren działki jest w większości płaski, porośnięty liczną roślinnością niską i wysoką. 

1.2.2 Bilans terenu 

Zestawienie powierzchni: 

a) powierzchnia działki ok. 2,9326ha, 

b) powierzchnia utwardzona dróg i dojść: ok. 5 000,00m2, 

c) powierzchnia biologicznie czynna: ok. 17 000,00m2, 

d) powierzchnia zagospodarowania terenu przy basenach (powierzchnia utwardzona 

poprzerastana roślinnością niską i wysoką) 3 000,00m2, 

e) powierzchnia zniwelowana gruntowa: ok. 740m2, 

f) powierzchnia zabudowy ( budynek główny, baseny, budynki kasowe, budynek trybun, wiata 

śmietnikowa): ok. 4 215,86m2. 
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1.2.3. Długości ogrodzeń 

Długość ogrodzenia projektowanego: ok. 260mb. 

Długość ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki: ok. 250mb. 

1.2.4. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe budynków przeznaczonych do rozbiórki 

1) Budynek główny: 

a) powierzchnia zabudowy: 1932,00m2, 

b) powierzchnia całkowita: 4 266,38m2, 

c) kubatura: ok. 14 000m3, 

d) wysokość budynku ok. 9m; 

 

2) Budynek trybun: 

a) powierzchnia zabudowy: 505,96m2, 

b) powierzchnia całkowita: 505,96m2, 

c) kubatura 1450,00m3, 

d) wysokość budynku ok. 3,00m; 

 

3) Budynki kasowe: 

a) powierzchnia zabudowy: 11,7 + 12,5=24,2m2, 

b) powierzchnia całkowita:11,7 + 12,5=24,2m2, 

c) kubatura: 63,3m3, 

d) wysokość budynku:2,65m; 

 

4) Zabudowania basenowe: 

a) powierzchnia zabudowy: ok. 1740m2, 

b) powierzchnia całkowita: ok. 1740m2, 

c) kubatura: ok. 205m3, 

d) wysokość budynku : 2,45m. 

1.2.5. Uzbrojenie terenu 

Na działce znajdują się: 

1) sieć energii elektrycznej wraz z przyłączem; 

2) studzienka wodomierzowa wraz z przyłączem, siecią wodną; 

3) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem ; 

4) sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączem ; 

5) miejska sieć ciepłownicza wraz z przyłączem. 

Ze względu na charakter obiektów nie można wykluczyć innych niewykazanych na mapie sieci  

i przyłączy. 

1.2.6. Zieleń 

Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką. Przeważają klony pospolite, klony jesionolistne, 

topole czarna i szare, brzozy brodawkowate. Drzewa oraz krzewy kolidujące z zadaniem zostały ujęte 

w inwentaryzacji dendrologicznej i przeznaczone do wycinki. 
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1.2.7. Dojścia i dojazdy 

Na działce znajduje się rozbudowany układ dojazdów służący dawnym zabudowaniom basenowym. 

Działka dostępna jest od strony południowej z ul. Racławickiej. Od strony zachodniej znajduje się droga 

dojazdowa wewnętrzna w kierunku budynku głównego, zaczynająca się przy śmietniku. Od wjazdu  

w kierunku północnym biegnie droga wewnętrzna - dojazdowa, wzdłuż której znajduje się budynek 

trybun. Budynek główny otoczony jest chodnikiem z płytek chodnikowych, które od północnej strony 

są zniszczone przez rozrastającą się zieleń. Baseny wraz z plażami pokryte są płytkami basenowymi 

zewnętrznymi, w dużej części zniszczonymi.  

1.2.8. Uwarunkowania gruntowe 

Budynki istniejące – nie są wymagane badania gruntu dla rozbiórek. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) 

1.3.1 Ogólny opis projektowanego zamierzenia 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje, że zostanie wykonana 

Dokumentacja Projektowa zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dalszej części opracowania. Zostaną 

uzyskane opinie i prawomocne, ostateczne decyzje niezbędne do wykonania robót budowlanych  

i rozbiórkowych. Zostanie uzyskana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę 

i rozbiórkę/zatwierdzone zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórkowych oraz ostateczną decyzją 

zezwalająca na wycinkę egzemplarzy kolidujących z zadaniem. Zostanie wykonany przedmiot 

zamówienia  - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną, 

istniejącymi elementami zagospodarowania terenu oraz wycinką zieleni w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Teren budowy zostanie w całości 

ogrodzony, uprzątnięty oraz zniwelowany, istniejące przyłącza i sieci zewnętrze zakończone układami 

pomiarowymi zlokalizowanymi przy granicy działki. Całość terenu ma zostać oczyszczona ze wszelkich 

elementów małej architektury, murków, krawężników a także wszystkich elementów niezwiązanych 

trwale z gruntem takich jak m in. blaszana budka strażnika, porozrzucane elementy betonowe, fragmenty 

zniszczonych budynków i obiektów oraz śmieci. 

 

1.3.2 Obiekty budowlane 

Należy opracować projekt zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych nie przeznaczonych do 

rozbiórki (m. in. stacja transformatorowa). Należy wykonać projekt rozbiórek na podstawie załączonej 

do niniejszego PFU inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórek. Wymienione projekty 

należy zatwierdzić u Zamawiającego. 

1.3.3 Dojścia i dojazdy 

W realizacji przedmiotu zamówienia cały układ komunikacyjny zostanie poddany rozbiórkom. Bez 

zmian pozostanie wjazd na działkę od strony ul. Racławickiej.  

1.3.4 Zieleń. 

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów zgodnie z załączoną do niniejszego PFU inwentaryzacją 

dendrologiczną. Załączona inwentaryzacja obejmuje drzewa i krzewy kolidujące z zamierzonym 

zadaniem oraz przeznaczone do wycinki. Cały teren należy oczyścić z suchego materiału roślinnego  
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(w szczególności powalonych pni drzew oraz złamanych lub suchych konarów) oraz prześwietlić  

z podrostów tj. młodych samosiewów niewymagających zgody na wycinkę. Należy przewidzieć 

konieczność zwiększenia zakresu wycinek z uwagi na przyjętą technologię robót. 

1.3.5 Sieci zewnętrzne – przyłącza 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy opracować projekt zabezpieczenia istniejących 

sieci zewnętrznych oraz przyłączy. Należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące przyłącza i sieci 

zewnętrzne. Należy wykonać nowe studnie rewizyjne na przyłączach i sieciach zgodnie z warunkami 

technicznymi otrzymanymi od gestorów sieci na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

rozbiórek obiektów budowlanych. Należy dostosować istniejące sieci i przyłącza do planowanego 

zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wyburzenia budynków, niwelacji i utwardzenia terenu.  

1.3.6 Instalacje wewnętrzne 

Po odłączeniu przyłączy do budynku, należy zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1 Planowany układ funkcjonalno-przestrzenny obiektów oraz zakres prac 

budowlanych. 

Zamawiający przewiduje wyburzenie budynku głównego, budynku trybun, 2 budynków kasowych oraz 

zabudowań basenowych, rozbiórkę istniejących dojść i dojazdów oraz wycinkę zieleni kolidującej  

z zadaniem. W wyniku prac rozbiórkowych teren ma zostać uprzątnięty oraz zniwelowany, w miejscach 

gdzie teren nie jest ogrodzony, należy wykonać ogrodzenie wraz z ciągłą podmurówką lub 

fundamentami pod słupki. 

Zadanie jest podzielone na dwa etapy: 

Etap I – prace projektowe: Uzyskanie warunków technicznych dotyczących przeniesienia istniejących 

układów pomiarowych oraz likwidacji sieci i przyłączy. 

Projekt rozbiórki budynków, niwelacji i utwardzenia terenu, budowy ogrodzenia oraz zabezpieczenia  

i dostosowania istniejących sieci zewnętrznych i przyłączy oraz wycinki.  

Uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących rozbiórek oraz wycinki, a także przeniesienia 

istniejących układów pomiarowych w pobliże granicy działki.  

Etap II – roboty budowlane: Rozbiórka istniejących budynków, wycinka zieleni, zabezpieczenie 

istniejących sieci i przyłączy oraz przeniesienie układów pomiarowych. Wykonanie ogrodzenia. 

Uporządkowanie oraz niwelacja terenu. 

1.4.2 Dojścia i dojazdy 

Do wykonania prac rozbiórkowych należy wykorzystać istniejący układ dojść i dojazdów, który 

następnie należy również rozebrać.  

1.4.3 Zieleń 

Istniejącą zieleń która nie podlega wycince należy zabezpieczyć. Zieleń wysoką i niską przeznaczoną 

do wycinki należy wyciąć zachowując szczególne bezpieczeństwo, składować w jednym miejscu 
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zgodnie z przyjętą technologią robót, następnie zutylizować. Cały teren należy oczyścić z suchego 

materiału roślinnego oraz prześwietlić z podrostów. 

1.4.4 Instalacje zewnętrzne 

Po odłączeniu istniejących sieci zewnętrznych i przyłączy, należy zabezpieczyć zachowywane odcinki 

sieci i przyłączy, przenieść układy pomiarowe do granicy działki zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz otrzymanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci, oraz zlikwidować nie używane odcinki. 

Po przeniesieniu układów pomiarowych teren należy w całości oczyścić z podziemnego uzbrojenia 

terenu. 

Energia elektryczna – należy wykonać nowy układ pomiarowy w pobliżu stacji transformatorowej oraz 

zlikwidować odcinek zewnętrznej instalacji elektrycznej przeznaczony do likwidacji, zgodnie  

z warunkami technicznymi od Innogy Stoen Operator Sp. z o. o, o które wystąpi Wykonawca. Należy 

wystąpić do Innogy Stoen Operator Sp. z o. o lub innego gestora sieci, który zarządza daną siecią  

z wnioskiem o potwierdzenie przebiegu sieci energii elektrycznej oraz możliwości likwidacji 

wskazanych odcinków. 

Woda – należy zachować istniejący układ pomiarowy znajdujący się przy granicy działki 

i ul. Racławickiej zgodnie z warunkami technicznymi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., o które wystąpi Wykonawca. 

Kanalizacja sanitarna  - należy zlikwidować odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczone  

do rozbiórki oraz zakończyć nową studnią rewizyjną, zgodnie z warunkami technicznymi Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., o które wystąpi Wykonawca. 

Telekomunikacja - należy zlikwidować odcinek sieci telekomunikacyjnej przeznaczony do rozbiórki 

oraz zakończyć nową studnią rewizyjną, zgodnie z warunkami technicznymi od Orange Polska S.A. lub 

innego gestora sieci telekomunikacyjnej wskazanego przez Inwestora, o które wystąpi Wykonawca.  

Sieć ciepłownicza – należy zlikwidować odcinek sieci ciepłowniczej przeznaczony do rozbiórki oraz 

zakończyć nową studnią rewizyjną, zgodnie z warunkami technicznymi od Veolia Energia Warszawa 

S.A., o które wystąpi Wykonawca. 

1.4.5 Instalacje wewnętrzne 

Przewiduje się demontaż istniejących w budynku instalacji wewnętrznych: energii elektrycznej wraz  

z układem pomiarowym, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, węzła cieplnego wraz systemem 

centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości 

technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w sposób przyjazny dla użytkowników, osób trzecich i środowiska. Zamawiający wymaga 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający 

osiągnięcie celu, któremu służyć.  

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia (w tym: opracowywane 

projekty oraz wykonane roboty) zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o ile 

w umowie z Wykonawcą nie przewidziano inaczej. Wszystkie wyjaśnienia lub odpowiedzi udzielone 

przez Zamawiającego, które są odmienne od postanowień niniejszego PFU mają moc obowiązującą, 

przed postanowieniami PFU. Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszego PFU oraz SIWZ. 

Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również roboty budowlane, 

instalacje i inne prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, lecz są 

niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania Zadania.  

Niniejsze Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym 

Wykonawca musi ująć w swojej ofercie ryczałtowej wykonanie następujących elementów: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

1) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci wraz z wymaganymi uzgodnieniami 

dotyczącymi przeniesienia układów pomiarowych oraz likwidacji sieci i wykonania nowych 

studni rewizyjnych; 

2) opracowanie dokumentacji dendrologicznej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na 

wycinkę i uzyskaniem ostatecznej decyzji  pozwolenia na wycinkę w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

3) opracowanie Projektu budowlanego rozbiórek wraz z przeniesieniem układów pomiarowych 

istniejących przyłączy oraz budową fragmentów ogrodzenia oraz z uzyskaniem ostatecznych 

decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie prac budowlanych; 

4) opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu 

inwestorskiego ( na kwotę wynikającą z oferty). 

2. Wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych opisanych w niniejszym 

PFU: 

1) wykonanie robót budowlanych (m.in. budowa fragmentów ogrodzenia, studni rewizyjnych, 

układów pomiarowych) oraz rozbiórek wraz z wycinką; 

2) uporządkowanie oraz zniwelowanie terenu; 

3) inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac. 

Wykonawca jest zobowiązany wycenić prace na podstawie własnych pomiarów i wizji w terenie.  

2.1 Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej 

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego rozbiórek obiektów wskazanych do rozbiórki, 

niwelacji terenu oraz przeniesienia układów pomiarowych istniejących sieci i przyłączy,  zgodnie z m.in. 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Załącznikami do projektu 

rozbiórki będą: ostateczna decyzja pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz warunki techniczne 

otrzymane od gestorów sieci. Wykonawca w razie potrzeby opracuje mapę do celów projektowych, na 

podstawie materiałów posiadanych przez KGP. W projekcie rozbiórek Wykonawca wskaże metodę 

rozbiórki obiektów budowlanych. W/w opracowania w razie konieczności muszą zawierać dodatkowe 

warunki, ekspertyzy, badania, opracowania oraz wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodę właściciela nieruchomości na rozbiórki oraz wycinkę,  

a także na odłączenie od wskazanych sieci oraz na przeniesienie układów pomiarowych. Wykonawca 

opracuje plan gospodarki odpadami. 

2.1.1 Wymagania w zakresie projektu zagospodarowania terenu 

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego rozbiórki istniejącego zagospodarowania 

terenu obejmującego wszystkie utwardzone nawierzchnie, elementy małej architektury (lampy, wiata 

śmietnikowa, murki oporowe, pozostałości po elementach małej architektury towarzyszących 

zabudowaniom basenowym) ze wskazaniem obiektów kubaturowych podlegających rozbiórce 

(budynek główny, budynki kasowe, budynek trybun, zabudowania basenowe) oraz drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki. Należy wykonać projekt ogrodzenia terenu w miejscach nieogrodzonych, 

tak by teren w całości został ogrodzony.  W projekcie należy przewidzieć sposób odwonienia terenu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.1.2 Wymagania w zakresie istniejących przyłączy 

Na działce znajdują się przyłącza: energii elektrycznej, telekomunikacyjne wielokablowe, wod.-kan., 

miejskiej sieci ciepłowniczej. Zamawiający wymaga by Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

projektowych oraz robót budowlanych, sporządził inwentaryzację geodezyjną istniejących sieci oraz 

wystąpił do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odłączenia 

obiektów od sieci oraz przeniesienia układów pomiarowych w pobliże granicy działki objętej 

opracowaniem z działką drogową – ul. Racławicką. W razie potrzeby, zgodnie z otrzymanymi 

warunkami należy opracować i uzgodnić projekty dotyczące projektowanych układów 

pomiarowych/studni rewizyjnych. 

2.2 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru prac projektowych 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu  

w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów 

należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania 

określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robót. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym, oraz wymaganymi 

przez przepisy prawa normami.  

Wykonawca przekaże wyprzedzająco  Zamawiającemu jeden egzemplarz Projektu Budowlanego, 

w celu weryfikacji przez Zamawiającego Dokumentacji w terminie zgodnym z zapisami umowy. 

Zamawiający będzie miał prawo wprowadzić uwagi do dokumentacji, które Wykonawca uwzględni w 

terminie zgodnym z umową (uwagi Zamawiającego nie mogą wprowadzać elementów dodatkowych 

oraz zmian w stosunku do wcześniejszych ustaleń i wytycznych Zamawiającego). W razie braku uwag, 
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Wykonawca w ciągu 5 dni dostarczy pozostałe egzemplarze Dokumentacji Zamawiającemu. 

Dokumentacja projektowa budowlana zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu 

w 5 egzemplarzach (2 egzemplarze pozostaną w jednostkach właściwych Organy administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego) w formie papierowej, oraz jeden egzemplarz 

w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (np: CD) w formacie: tekst – doc. lub rtf., rysunki – 

dwg. lub dwx., kosztorysy – kst. lub ath.. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz 

składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany  

z należytą starannością. 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu 

przekazania w siedzibie Zamawiającego. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest 

równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 

W trakcie realizacji Zadania, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego  

w zakresie określonym w Prawie Budowlanym. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania prac projektowych, Zamawiający ustali w SIWZ elementy 

rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, w których będą dokonywane kolejne płatności.
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2.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący m.in: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 

2003 r. ( Dz. U Nr 120, poz. 1126); 

2) program zapewnienia jakości; 

3) tablice informacyjne wymagane przez polskie przepisy; 

4) biuro budowy oraz zaplecze socjalne dla wykonawcy; 

5) zaplecze biurowe z węzłem sanitarnym dla Zamawiającego składające się z 1 pokoju dla 10 

osób; 

6) magazyny wykonawcy, składowania materiałów, miejsca postoju sprzętu; 

7) tymczasowe ogrodzenie terenu budowy; 

8) inne tymczasowe obiekty niezbędne do wykonania robót objętych Zadaniem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz obowiązujące 

przepisy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy zgodnie z planem budowy, 

obowiązującymi przepisami w tym m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, 

wytycznymi Inwestora, uwzględniając: 

Ogrodzenie terenu budowy 

Teren budowy należy wygrodzić za pomocą tymczasowego, nieprzeziernego ogrodzenia, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ludzi, zabezpieczającego przed wejściem na teren osób 

nieupoważnionych. Teren budowy powinien być oznakowany za pomocą tablic informacyjnych oraz 

ostrzegawczych. 

Drogi komunikacyjne 

Na terenie budowy należy wykonać i oznakować zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi 

przepisami drogi komunikacyjne, transportowe oraz drogi, dojazdy i dojścia pożarowe. Wjazd na teren 

budowy należy oznakować w sposób czytelny i jednoznaczny. Wszystkie drogi i dojazdy - transportowe, 

komunikacyjne oraz pożarowe należy utrzymać w stanie nie stwarzającym zagrożeniem dla ich 

użytkowników. Drogi i dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca w których występują 

zagrożenia dla ich użytkowników.  Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 

Drogi pożarowe 

Zamawiający wymaga by zapewnić właściwe zagospodarowani terenu budowy pod względem ochrony 

przeciwpożarowej ( m.in. przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) oraz dróg pożarowych. 

Wykonawca powinien zapewnić właściwą ochronę, utrzymanie oraz zagospodarowanie terenu budowy. 

Miejsca postojowe na terenie budowy 
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Na terenie budowy należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, a także dla pojazdów tymczasowo przebywających na terenie 

budowy ( odbiór materiałów, dostawa, inspekcja itp.) 

Strefy niebezpieczne 

Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 

w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Należy odpowiednio zabezpieczyć stanowiska 

pracy w strefie niebezpiecznej. 

 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 

Na terenie budowy należy przewidzieć miejsca utwardzone i odwodnione do składowania materiałów i 

wyrobów. W przypadku przechowywania substancji, preparatów i materiałów niebezpiecznych, należy 

zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. 

Materiały te należy przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz transportować 

w oryginalnym opakowaniu. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy urządzić w sposób bezpieczny, 

zapobiegając zsunięciu, wywróceniu, rozsunięciu czy spadnięciu składowanych obiektów. Powyższe 

rzeczy należy składować w bezpiecznej odległości od istniejących obiektów budowlanych, sieci 

zewnętrznych, stacji transformatorowej. Nie należy ich opierać o ogrodzenia, słupy napowietrznych linii 

energetycznych, ściany budynków itp. Wszystkie materiały należy składować w sposób 

zabezpieczający je przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości.  

Wymagania dodatkowe 

Koszt zagospodarowania, utrzymania, ochrony i ubezpieczenia terenu budowy muszą być uwzględnione 

w ryczałtowej cenie oferty. 

 

Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca w trakcie realizacji robót budowanych powinien zapewnić właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, mi.in.: 

1) ograniczenie emisji hałasu; 

2) ograniczenie zapylenia; 

3) ograniczenie wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

4) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

5) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia nawierzchni ulic i innych dróg dojazdowych, przez 

pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

6) ochronę istniejącej zieleni. 

Ochrona pracowników 

Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu 

i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej), zgodnie z przepisami BHP oraz 

odrębnymi. Należy odpowiednio oznakować miejsca wykonywania robót budowlanych/rozbiórkowych. 

2.4 Wymagania dotyczące robót budowlanych 
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Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać projekt rozbiórki oraz uzyskać wszystkie 

niezbędne uzgodnienia oraz decyzje (w tym ostateczną decyzję pozwolenia na wycinkę oraz ostateczną 

decyzję pozwolenia na budowę/rozbiórkę)  

2.4.1 Wycinka zieleni 

Wycince poddane zostaną jedynie drzewa i krzewy kolidujące z zadaniem – znajdujące się w bliskim 

sąsiedztwie obiektów przeznaczonych do rozbiórek oraz które wyrastają bezpośrednio na tych obiektach 

(większość drzew i krzewów przy zabudowaniach basenowych rośnie bezpośrednio na elementach tych 

obiektów – na chodnikach opasek basenowych, trybunach, murach niecki basenowej, w niecce 

basenowej). Cały teren należy oczyścić z suchego materiału roślinnego oraz prześwietlić z podrostów. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wyciąć egzemplarze przeznaczone do wycinki, 

zachowując szczególną ostrożność zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami odrębnymi. Drzewa  

i krzewy nie przeznaczone do wycinki, a znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych robót należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Nie należy prowadzić wycinki w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Wszelkie materiały 

pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie 

wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest ująć 

w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z kosztami załadunku, transportu  

i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału. Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami 

administracyjnymi) jest składnikiem Ceny ofertowej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za 

wycinkę drzew ponosi Wykonawca.  

2.4.2 Rozbiórki obiektów 

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę, oraz zatwierdzeniu przez Inwestora 

Projektu zagospodarowania placu budowy, należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące przyłącza od 

budynku. Należy uprzednio wykonać wycinkę drzew i krzewów a następnie przystąpić do robót 

rozbiórkowych zgodnie z przyjętą zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Gruz 

i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio 

posegregowane wg typu odpadów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle oraz drzewa i krzewy należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach 

atmosferycznych. Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren należy uporządkować i zniwelować zgodnie 

z zatwierdzonym projektem. Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie katalogu odpadów ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z 

dnia 27 kwietnia 2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem 

odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Opłaty za utylizację 

materiału pochodzącego z rozbiórki ponosi Wykonawca. 

2.4.3 Istniejące przyłącza-instalacje zewnętrzne 

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę, oraz zatwierdzeniu przez 

Inwestora Projektu zagospodarowania placu budowy, należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące 

przyłącza od budynku. Należy przenieść/wykonać nowe układy pomiarowe lub studnie 

kablowe/rewizyjne dla przyłączy: energii elektrycznej, wod-kan, telekomunikacyjnych, miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Fragmenty instalacji zewnętrznych biegnących od budynku do nowych układów 

pomiarowych/ studni kablowych/rewizyjnych należy zlikwidować, wcześniej zabezpieczając obiekty 

nie przeznaczone do rozbiórek oraz drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie stacji transformatorowej 

oraz w trakcie robót związanych z przyłączem energii elektrycznej. Odcinki usuniętych fragmentów 
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sieci należy przekazać właścicielowi sieci lub zutylizować. Roboty należy wykonać pod nadzorem 

Inwestora lub/i gestora sieci zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 

roboty wykonywać ręcznie zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać 

wymagane certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce.  

2.4.4 Utwardzenie i niwelacja terenu 

Po dokonaniu rozbiórek obiektów budowlanych oraz wycinki, należy rozebrać nawierzchnie 

utwardzone wskazane do rozbiórek. Następnie należy wykonać niwelację terenu zgodnie 

z opracowanym projektem. Należy zachować istniejący poziom terenu w pobliżu granicy działki objętej 

opracowaniem z ul Racławicką, w szczególności w  miejscach wykonania nowych studni rewizyjnych 

oraz układów pomiarowych. Teren należy kształtować tak, by woda opadowa spływała na tereny zielone 

lub „wodochłonne”, nie powodując zastoisk. 

2.5 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwą: rozbiórka 

budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów 

pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B ( działka nr 5/7) zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU. 

Zamawiający wymaga określenia w ofercie Wykonawcy oraz w kontrakcie zawartym z Wykonawcą, 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane 

będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie 

ceny ryczałtowej i wykonania wszystkich elementów Umowy. Do zakresu prac projektowych oraz robót 

budowlanych i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 

1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego opracowaniem – w razie 

potrzeby; 

2) opracowanie dokumentacji dendrologicznej. Złożenie wniosku o wycinkę drzew i krzewów 

kolidujących z zamierzonym zadaniem oraz otrzymanie ostatecznej decyzji zezwalającej na 

wycinkę; 

3) złożenie wniosków do gestorów sieci na odłączenie od sieci oraz przeniesienie układów 

pomiarowych/ studni kablowych/studni rewizyjnych w pobliże granicy działki z ul Racławicką; 

w razie potrzeby uzgodnienie projektów z gestorami sieci; 

4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów budowlanych 

wskazanych w  niniejszym PFU spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie m.in. 

bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej, ochrony 

środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz 

z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii 

właściwych organów; 

5) uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę) 

zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym; 

6) wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu 

budowlanego zamierzenia i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji; 

8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz); 

9) zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
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10) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 

11) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego; 

12) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

13) zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu 

kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 

nadzoru budowlanego; 

14) zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 

15) zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem budowlanym, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

harmonogramami, projektami i planami; 

16) prowadzenie dokumentacji budowy; 

17) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

18) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

19) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i doku-

mentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących budowy. 

 

2.6 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

W projekcie budowlanym rozbiórek oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy zawrzeć informacje na temat wymagań dotyczących warunków wykonania 

i odbioru robót budowlanych, wg poniższego schematu: 

2.6.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z projektem robót, warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru, z  postanowieniami umowy 

o wykonanie zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy 

Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod 

budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace. 

2.6.3 Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca przy udziale Zamawiającego lub z jego upoważnienia, zorganizuje przebieg procesu 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi 

oraz ustaleniami z Inwestorem.  

Należy zapewnić stały nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi pracami budowlanymi 

oraz rozbiórkowymi. 
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Należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, uzgodnić z Zama-

wiającym terminy oraz drogi dostaw materiałów oraz wywozu nieprzydatnych materiałów 

rozbiórkowych. W trakcie wywozu materiałów rozbiórkowych należy zapewnić bezpieczeństwo 

przechodniom. Terminy oraz czas prowadzenia rozbiórek i wycinek, zwłaszcza robót uciążliwych 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

2.6.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnia ziemi takich jak 

kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 

jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji. Wykonawca odpowiada za ochronę i odpowiednie 

zabezpieczenie budowli znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia budowlanego a nie 

będących przedmiotem rozbiórek. Wykonawca odpowiada za ochronę drzew i krzewów w trakcie 

realizacji zadania, zapewni odpowiednie zabezpieczenie egzemplarzy znajdujących się w sąsiedztwie 

prowadzonych robót, a nie będących przedmiotem wycinki.  

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie: 

1) organizacji i wykonywania robót budowlanych; 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

3) ochrony środowiska; 

4) warunków bezpieczeństwa pracy; 

5) zaplecza dla potrzeb wykonawcy; 

6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy; 

7) ochrony mienia związanego z budową. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób trzecich nie 

podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.6.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów  

w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: podejmowania wszelkich 

niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych, podejmowania wszelkich niezbędnych 

działań mających na celu unikanie możliwości powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w sposobie 

jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi 

uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, prowadzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń ) niezbędnej wycinki drzew i krzewów 

przeznaczonych do usunięcia, prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego 

działania odpadów, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania 

szkód w środowisku. 

2.6.6 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Teren prowadzenia robót powinien być 

wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące 

o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Wykonawca 

będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

1) ograniczenia emisji hałasu; 

2) ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenie  

do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

3) nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

4) ochrony zieleni. 

2.6.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze 

magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu 

budowy.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 

i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak równie bezpieczeństwo 

pożarowe. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i powinny by uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Na potrzeby składowania materiałów i urządzeń Wykonawca przeznaczy część terenu działki objętej 

opracowaniem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i urządzeń zgodnie  

z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w sposób niezagrażający 

pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym. 

2.6.8 Materiały, wyroby budowlane  

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy oraz 

zatwierdzone i dopuszczone do zastosowania przez Inwestora. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w umowie nie zostanę one przyjęte do wbudowania. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie 

odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca 

wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
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roboty. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 

użyte. Jeżeli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją 

umowy na 7 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizację umowy. Wszelkie koszty i opłaty związane 

z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

2.6.9 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników  

i osób postronnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, a w przypadku braku takich ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba  

i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz 

ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie 

używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w goto-

wości. Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 

i obowiązującym przepisom. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. Sprzęt, środki 

transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i bezpieczeństwa 

robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone 

do robót. Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie 

utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt  

i odpowiedzialność. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie  

na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy  

o odpadach). W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić przypisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów 

lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 

producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego  

i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.6.10 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość zastosowanych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia 
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wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót. Po zakończeniu robót, przed ich 

odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i 

pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie 

ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty 

legalizacyjne. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadaj ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom przepisów określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 

personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

 

2.6.11  Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  

że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów 

zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją 

projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 

Wykonawca.  

Atesty jakości materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność  

z odpowiednimi normami i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, 

każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadała atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

2.6.12 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. Dokumentację stanowi : 

1) umowa o wykonanie zamówienia; 

2) ostateczna decyzja pozwolenia na budowę/rozbiórkę; 
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3) zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę/rozbiórkę; 

4) specyfikacje techniczne – ST; 

5) zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

6) pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót; 

7) kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją 

zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

8) plan BIOZ; 

9) instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem 

pożarowym; 

10) harmonogram realizacji zamierzenia; 

11) harmonogram płatności; 

12) dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

13) dziennik budowy; 

14) protokół przekazania placu budowy; 

15) szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych; 

16) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

17) wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organiza-

cyjnych i finansowych budowy; 

18) protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

19) dokumenty laboratoryjne; 

20) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budowni-

ctwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

21) dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

22) instrukcje obsługi i eksploatacji; 

23) instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

24) protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach  

i urządzeniach obcych. 

 

2.6.13 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 

ulegną zakryciu; 

2) odbiór częściowy. Zamawiający określi etapy płatności i odbiorów częściowych przedmiotu 

umowy w SIWZ; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór ostateczny po okresie gwarancji; 

5) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będzie widoczne. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót, w tym zanikających, do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i/lub 
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pisemnym (e-mail) powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy/ rozbiórki. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową , ST i ustaleniami wynikającymi z dziennika budowy. 

6) odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trakcie odbioru 

częściowego Inspektor Nadzoru może wyznaczyć Wykonawcy termin na wprowadzenie 

ewentualnych poprawek.  

7) odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy/rozbiórki i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego telefonicznie i/lub pisemnie (e-mail). Odbiór końcowy robót rozpocznie się  

w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 2.6.12 oraz w niniejszym punkcie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, powykonawczej dokumentacji 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 

dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

8) odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego obiektu oraz zgodności 

rzeczywistej jakości prac z przedstawionymi w projekcie. 

 

2.6.14 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru robót zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego za wykonane elementy robót 

określone w harmonogramie płatności, zgodnie z umową. 

2.6.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych  niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia.   
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3. Część informacyjna 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Teren Zadania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego. Na terenie 

objętym Zadania nie obowiązuje żadna Decyzja o warunkach zabudowy. 

Teren objęty Zadaniem jest terenem zamkniętym. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. z 

2003 r. poz.2016 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem w granicach działek, na których ma być prowadzone 

Zadanie. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamierzenia budo-

wlanego znajdują się w załączniku nr 1. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustaw, 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych* 

Do realizacji prac projektowych  Wykonawca winien wykonać i uzyskać: 

1) mapę do celów projektowych – w razie potrzeby; 

2) warunki techniczne gestorów sieci; 

3) dokumentację dendrologiczną wraz ze zgodą na wycinkę drzew oraz inne niezbędne materiały, 

uzgodnienia i opinie. 

* Uwaga: przed przystąpieniem do przetargu, należy sprawdzić, które z wymienionych dokumentów są 

w posiadaniu Inwestora. 

3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót.  

Po zakończeniu realizacji Zadania Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 

terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  
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W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.  

Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę/rozbiórkę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę/ 

rozbiórkę chyba, że z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, 

w szczególności ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody 

przez Zamawiającego.  

3.6. Dodatkowe opracowania będące w posiadaniu Zamawiającego 

1. Inwentaryzacja urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na terenie basenów WKS 

Gwardia; autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 30.06.1989r. 

inż. T. Radziewicz, tech. T. Kucharczyk, tech. M. Żochowski; 

2. Projekt techniczny WKS Gwardia, Pawilon główny – stołówka cz. architektoniczna, autorstwa 

Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 20.06.1978, mgr inż. arch. M. Zaroń; 

3. Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w danym budynku hotelowym zajmowanym obecnie 

przez Spółdzielnie Medyczną „Luxmed” znajdującą się na terenie KS „Gwardia”, autorstwa 

Tadeusz Kuleta, Jan Królak; 

4. Projekt pomieszczenia komory pomiarowej, branża konstrukcja, autorstwa: Inspektorat 

Budownictwa Specjalnego MSW, Warszawa 27.02.1976r. inż., T. Bieniawski; 

5. Projekt techniczny kryz pomiarowych ISA z punktowym pomiarem przytarczowym dla wody 

obiegowej w basenie kąpielowym WKS „Gwardia” w Warszawie, autorstwa Zakład 

Projektowania IBS, rok 1975 Warszawa; 

6. Projekt techniczny hotelu sportowego MSW cz. A i B cz.  technologiczna, autorstwa Biuro 

Studiów i Proj. MSW Warszawa, 11.1989, mgr inż. arch. T. Korszyński; 

7. - PTJ zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie stadionu Gwardii autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. 

ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 30.05.1989r. mgr inż. Z. Kohutnicki, mgr inż. 

C. Jabłoński; 

8. Inwentaryzacja instalacyjna na terenie WKS „Gwardia”, cz. III – sieć wodno-kanalizacyjna 

autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 30.06.1989r. mgr inż. 

C. Jabłoński; 

9. Inwentaryzacja instalacyjna na terenie WKS „Gwardia”, cz. IV – sieć cieplna autorstwa: „BAKS” 

sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 30.06.1989r. mgr inż. C. Jabłoński; 

10. Inwentaryzacja instalacyjna na terenie WKS „Gwardia”, cz. I – zespół basenów, autorstwa: 

„BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 06.1989r. mgr inż. C. Jabłoński; 

11. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w Budynku Głównym zespołu kąpieliska WKS Gwardia 

autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 09.1989r. inż. 

T. Radziewicz, tech. T. Kucharczyk, tech. M. Żochowski; 

12. Hotel z basenem, PTJ modernizacji węzła cieplnego, autorstwa: Biuro Projektów Budownictwa 

Dom-Projekt, Warszawa 17.05.1989r. mgr inż. Krystyna Dębkowska;; 

13. Projekt techniczny założenia dźwigowe WKS Gwardia -pawilon główny – stołówka , autorstwa 

Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 11.1989, mgr inż. arch. M. Zaroń; 

14. Projekt techniczny modernizacji stołówki w budynku głównym WKS Gwardia, Biuro Studiów 

i Proj. MSW Warszawa, 04.1978, inż. O. Kolasiński, inż. C. Kasprzak; 
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15. Projekt techniczny WKS Gwardia, Budynek główny modernizacja zespołu gastronomicznego, 

autorstwa Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 03.1978, mgr inż. J. Zieliński; 

16. WKS Gwardia, Kabel zasilający budynek główny, zabezpieczenie kabli czynnych, rysunki 

wykonawcze autorstwa Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych, Warszawa 1977r.; 

17. Projekt techniczny instalacji wod-kan budynku głównego WKS Gwardia stołówka, autorstwa 

Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 03.1978,  inż. K. Jędras; 

18. Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w sali jadalnej WKS Gwardia, Budynek 

główny autorstwa Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 03.1978, inż. O. Kolasiński; 

19. Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w budynku głównym WKS Gwardia: 

autorstwa Biuro Studiów i Proj. MSW Warszawa, 03.1978, inż. O. Kolasiński; 

20. Projekt techniczny zamienny hotelu sportowego, autorstwa Biuro Studiów i Proj. MSW 

Warszawa, 07.1990, inż. K. Łyjak, arch. S. Gorzecki; 

21. Projekt techniczny instalacji elektrycznych w modernizowanym bud. Pawilonu głównego 

stołówki oraz przebudowy rozdzielni N.N., autorstwa Biuro Studiów i Proj. bud. MSW 

Warszawa, 04.1978, B. Gorczyca, inż. Zaroń; 

22. Pomiary i badania instalacji elektrycznej autorstwa Przedsiębiorstwo usługowe „INEL”, 

Warszawa 12.2011r. mgr inż. elektr. Zbigniew Pruchner; 
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Załącznik nr 1 

Wykaz przepisów prawnych i norm 

 

 Przepisy dotyczące budownictwa   * 

1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ustawa 2003.03.27 Dz.U.03.80.717 

2 Prawo budowlane. Ustawa 1994.07.07 Dz.U.16.0.290 

 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

rozp. 12.04.2002 Dz.U.75.690 

4 Szczegółowy zakres i forma projektu 

budowlanego. 

rozp. 2012.04.25 Dz.U.12.0.462 

5 Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjne 

obowiązujące w budownictwie. 

rozp. 1995.02.21 Dz.U.95.25.133 

6 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

rozp. 2015.07.24 Dz.U.15.0.1146 

7 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica 

informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

rozp. 2002.06.26 Dz.U.02.108.953 

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. 

rozp. 2001.09.20 Dz.U.01.118.1263 

9 Książka obiektu budowlanego. rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1134 

10 Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. 

rozp. 2014.09.11 Dz.U.14.0.1278 

11 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ustawa 2003.07.23 Dz.U.03.162.1568 

12 Samorządy zawodowe architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Ustawa 2000.12.15 Dz.U.01.5.42 

13 Wykaz dyplomów, certyfikatów i innych 

dokumentów oraz tytułów naukowych 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji 

zawodowych w dziedzinie architektury, które 

są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej. 

rozp. 2004.07.19 Dz.U.04.179.1848 

14 Ustalanie geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych 

rozp. 2012.04.25 Dz.U.12.0.463 

15 W sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

rozp. 2014.05.08 Dz.U.14.0.596 

16 Rzeczoznawcy do spraw 

sanitarnohigienicznych 

rozp. 2002.11.29 Dz.U.02.210.1792 

17 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

rozp. 2010.06.07 Dz.U.10.109.719 

18 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz 

drogi pożarowe. 

rozp. 2009.07.24 Dz.U.09.124.1030 
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19 Uzgadnianie projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej. 

rozp. 2015.12.02 Dz.U.15.0.2117 

20 Prawo wodne ustawa 2001.07.18 Dz.U.01.115.1229 

21 Wyroby budowlane. ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.881 

22 Aprobaty techniczne oraz jednostki 

organizacyjne upoważnione do ich 

wydawania. 

rozp. 2004.11.08 Dz.U.04.249.2497 

23 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

zarz. 1996.03.12 M.P.96.19.231 

24 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie 

jednostki organizacyjne upoważnione do ich 

wydawania. 

rozp. 2004.10.14 Dz.U.04.237.2375 

25 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposób znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

rozp. 2004.08.11 Dz.U.04.198.2041 

26 O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych 

ustawa 2005.07.28 Dz.U. 2005 Nr 167 

poz. 1399 

27 Prawo geologiczne i górnicze ustawa 2011.06.09 Dz.U. 2011 Nr 163 

poz. 981 

28 W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów  

rozp. 2003.06.16 Dz.U. 2003 nr 121 poz. 

1137 

29 W sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. 

rozp. 2012.06.26 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 

739 

30 Prawo zamówień publicznych  ustawa 2004.02.29 Dz.U. z 2004r. Nr 19, 

poz. 177 

31 Ustawa o odpadach ustawa  2001.04.27 Dz. U. 2001 Nr 62 po 

z. 628 

 Pozostałe przepisy    

31 Prawo ochrony środowiska. ustawa 2001.04.27 Dz.U.01.62.627 

32 Przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

rozp. 2010.11.09 Dz.U.10.213.1397 

33 Dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposoby sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów. 

rozp. 2003.10.30 Dz.U.03.192.1883 

34 Sposób udostępniania informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

rozp. 2008.10.03 Dz.U.02.176.1453 

35 Szczegółowe wymagania, jakim powinien 

odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem. 

rozp. 2002.10.14 Dz.U.02.179.1498 

36 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. rozp. 2007.06.14 Dz.U.07.120.826 
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37 Zasadnicze wymagania dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska. 

rozp. 2005.12.21 Dz.U.05.263.2202 

 Rozporządzeniu Ministra w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

rozp. 2004.09.02 Dz. U. Nr 202/2004 

poz. 2072 

38 Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia 

czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. 

rozp. 2014.06.06 Dz.U.14.0.817 

39 Zarządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod 

i podstaw kosztorysowania obiektów i robót 

budowlanych  

Zarz. 1996 M.P. z 1996r. Nr 48, 

poz. 461 

40 W sprawie kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji 

dla potrzeb sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego  

rozp. 2000.12.20 Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000r. Nr 

114, poz. 1195., Dz. 

U. Nr 3/2001, poz. 22 

 Ustawa o dozorze technicznym ustawa 2000.12.21 Dz. U. 2000 Nr 122 

poz. 1321 

 Ustawa o systemie oceny zgodności ustawa 2002.08.30 Dz.U. 2002 Nr 166 

poz. 1360 

 
Aktualne Polskie Normy i europejskie 

   

 

*z późniejszymi zmianami 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.   Wstęp 
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PZT-IZ Inwentaryzacja dendrologiczna    skala 1:500 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Wstęp 

 

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni znajdującej na działce nr 5/7 przy ul. Racławickiej 

132B ma służyć jako podstawa do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj ” pn. „Zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz 

innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych budynków przy 

ul. Racławickiej 132B ( działka nr 5/7)” wykonanych na podstawie opracowywanego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawa opracowania 

1)Umowa z Inwestorem 

2) Wizje lokalne wraz z inwentaryzacją dla potrzeb PFUa4) Wytyczne i uwagi Inwestora 

5) Obowiązujące aktualne normy i przepisy 

6) Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

8) Prawo budowlane 

9) Prawo ochrony środowiska. 

 

3. Lokalizacja 

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-

Mokotów, przy ul. Racławickiej. 

 

4.  Opis ogólny 

 

Na inwentaryzowany terenie zieleń w większości przypadków jest wynikiem sukcesji 

naturalnej, w nikłym stopniu wynikiem celowych działań człowieka. W wyniku 

wykonywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbiórek budynków, dróg, placów 

i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych 

budynków przy ul. Racławickiej 132B ( działka nr 5/7) stwierdzono kolizje istniejącej 

roślinności z planowanymi robotami. Wiele drzew i krzewów wyrosło na terenie działki 

objętej opracowaniem z powodu ponad 30-letniego braku pielęgnacji terenu. 

Przedmiotowe drzewa i krzewy są w stanie sanitarnym ogólnie średnim oraz złym, 

posiadają płytki system korzeniowy i wyrastają z obiektów architektonicznych 

zagospodarowania terenu. 

Skład gatunkowy inwentaryzowanej zieleni to przeważnie: klon pospolity, klon 

jesionolistny, brzoza brodawkowata oraz topola ( szara i kanadyjska). 

 

Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wykonano na przełomie kwietnia i maja 

2018r. Stan roślin – częściowo bezlistny. Ogółem zinwentaryzowano  154 jednostki 

roślinne – drzewa i krzewy, w tym grupy wielojednostkowe i wielogatunkowe.   
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Dokumentacja zawiera wykaz zinwentaryzowanych roślin w którym podano: 

- liczbę porządkową zgodną z nr na planszy graficznej 

- botaniczną nazwę łacińską 

- botaniczną nazwę polską 

- ilość pni 

- obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm 

- obwód pnia mierzony na wysokości 130cm 

- orientacyjną rozpiętość korony (m)/orientacyjna powierzchnia krzewu(m2) 

- orientacyjną wysokość 

- uwagi dotyczące stanu sanitarnego, formy 

Na planszy graficznej naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji 

uwzględniając zasięg koron i numer według wykazu. 

 

 

5. Inwentaryzacja dendrologiczna  

 

Wykaz zinwentaryzowanych roślin 
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10.  Uwagi końcowe  

 

Z uwagi na charakter obiektów oraz aktualne zagospodarowanie na terenie mogą wystąpić 

nie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane. 

Ze względu na zły stan techniczny zabrania się wchodzić  oraz chodzić po budynku trybun 

oraz tunelu między basenami.  

Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu niecek basenów ze względu na zły stan 

techniczny nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 

Należy zachować szczególną ostrożność wśród zieleni wysokiej w pobliżu basenów (przy 

zabudowaniach basenowych) z uwagi na możliwość samoistnego przewrócenia drzewa 

z powodu płytkiego systemu korzeniowego (większość drzew w pobliżu basenów nie 

posiada rozbudowanego systemu korzeniowego) 

Zabudowania basenowe charakteryzują się złym stanem technicznym obiektów. 

Większość drzew i krzewów wykazanych w inwentaryzacji dendrologicznej rośnie na lub 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch., arch. krajobrazu Marek Sanecki 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

1 Picea pungens Świerk kłujący 1 149 119 6 18 dobry Posusz 10%; rośnie ok. 2m od 

ściany budynku 

2 Sambucus 

nigra 

Bez czarny - - - 16 4 średni Krzew niejednorodny; rzadki, 

rośnie parędziesiąt centymetrów od 

ściany budynku; obok ścięty cis 

3 Taxus baccata Cis pospolity 1 85 76 4 5,5 zły Forma drzewiasta; listwa mrozowa 

od strony narożnika budynku; 

korona osadzona wysoko, 

4 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 4 147 59+48(obcięty) 

+66+72 

9 8 dobry Korona rzadka; obcięty 1 pień na 

h=2m; wychylony odśrodkowo 

5 Acer 

platanoides 

Klon pospolity - - - - - - grupa samosiewów 

6 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

4 375 60+110+115+1

8 

8 15 b. zły Korona nieregularna; pień lekko 

poskręcany; odrosty pniowe i 

korzeniowe; zdeformowana forma; 

wrasta w fundamenty niecki 

basenowej 

7 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

- - - - - b. zły Wielopniowa; przewrócona; 

żywotna z licznymi podrostami 

korzeniowymi i pniowymi; 

wytwarzająca nowe przewodniki; 

długość leżącego pnia ok. 10m, 

h=6m 

8 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 32 16 4,5 2 Zły Wychylona w kier. Płn; Odrosty 

płożące po ziemi; rośnie w cieniu 

topoli(7), przygnieciona drzewem 

9 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 34 13+21(ułamany 

na h=150) 

3 4 Zły Wychylona odśrodkowo; pień 

poskręcany 

10 Populus Topola 12 - 22T+112W+96 25 16 b. zly zroślak, wychylony odśrodkowo, 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

canescens 

Salix caprea 

szara+wierzba 

iwa 

W 

+81T+85T+66

T 

+93T+198T+ 

71T+82T+54W 

(częściowo 

suchy) 

+68W(suchy) 

posusz ok. 30%; 1 pień położony w 

kier. basenu: liczne samosiewy 

wokół; wrasta w nieckę basenu 

11 Cornus alba Dereń biały - - - 4m2 3 średni wrasta w nieckę basenową, liczne 

samosiewy wokół 

12 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 42 35 4 6 zły wychylony w kierunku zach.; 

korona nieregularna, wysoko 

osadzona; rośnie w cieniu zroślaka; 

wrasta w nieckę basenową 

13 Ligustrum Ligustr - - - 2 0,8 Dobry Egzemplarz młody, niejednorodny, 

rzadki 

14 Populus alba Topola biała 1 15 11 1,5 2 Dobry Egzemplarz młody, pień lekko 

poskręcany, wychylony w kier. 

Płn-zach. 

15 Populus alba 

Betula 

pendula 

Topola biała + 

brzoza 

brodawkowata 

2 główne 

+brzoza 

- - - - zły Egzemplarz powalony; brak 

stabilnego systemu korzeniowego; 

brzoza jeszcze żywotna; w koronie 

przerastają samosiewy kl. 

Pospolitego i jesionolistnego 

16 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

5 192 125+12+18+10

+13 

8 12 Średni Korona niejednorodna, luźna; 

wyraźny przewodnik z odrostami 

korzeniowymi, wyrasta z płytek 

chodnikowych przy krawędzi 

niecki basenowej 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

17 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 21 17 1,5 5 Dobry Odrosty pniowe 

18 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 17 15 1,5 4 Średni Korona osadzona wysoko, korona 

wrasta w topole białą 

19 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 54 32 3 6 Średni Wychylona w kier. wsch ; korona 

osadzona wysoko, luźna; wyrasta z 

płytek chodnikowych 

20 Acer 

platanoides 

Grupa Kl. 

Pospolity i 

jesionolistny 

5 - - 6 9 średni Pochylone w kier. Płd.; korona 

luźna 

21 Populus nigra 

 

Cornus alba 

Grupa topola 

czarna, klon 

jesionolistny, 

dereń biały 

9 

przewodni

ków + 

odrosty 

pniowe+ 

dereń 

- - - - zły mocno pochylone w kierunku 

zach.; samosiewy wierzby białej i 

brzozy; powalone pnie topoli 

białej; wyrasta z płytek 

chodnikowych 

22 Populus alba Topola biała 2 - - - - Zły Grupa przewrócona w kier. Wsch; 

wciąż żywotna, dł. Ok. 10m 

23 Populus alba Topola biała 1 95 60 5 12 zły brak stabilnego systemu 

korzeniowego;  wyrasta z płytek 

chodnikowych 

24 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 42 26 2 7 Zły Wyrasta z elementu budowlanego 

25  Jesion wyniosły 1 38 23 3 6 Średni Wychylony w kier. Wsch.; wrasta 

w elem. Budowlany basenu 

26 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 36 22 2 5 średni Wychylona w kier. Wsch. ; korona 

luźna, rzadka; odrosty korzeniowe; 

rośnie obok samosiewów klonu 

27 Populus alba Topola biała 2 50 17+20 2 5,5 zły Korona luźna; samosiew bez szans 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

na wzrost 

28 Populus alba Topola biała 1 38 21 4 5 średni Korona osadzona nisko; rośnie w 

cieniu wierzby białej ( zrośnięta u 

podstawy z nr 27) 

29 Salix alba Wierzba biała 6 380 179+20+55+58

+73+17 

22 15 Zły Wychylona odśrodkowo; 

wielopniowa; przewodnik 

pochylony w kier. Wschodnim 

30 Populus nigra 

 

Topola czarna 3 415 102+96+158 8 18 Średni Wychylona odśrodkowo; korona 

rzadka, pień zdeformowany z 

licznymi bliznami; odrosty 

korzeniowe, zgrubienie przy 

podstawie; rośnie razem z brzozą 

przy niecce basenowej 

31 Fraxinus 

excelsior Salix 

alba 

Acer 

platanoides 

Acer 

pseudoplatanu

s Sambucus 

nigra 

Acer negundo 

 

 

Grupa 

Jesion wyniosły, 

wierzba biała, 

klon pospolity, 

klon jawor, bez 

czarny, klon 

jesionolistny 

- - - Pow. 

Ok. 

20m2 

Od 2 do 8 średni Grupa z licznymi odrostami 

korzeniowymi po obciętym pniu 

32 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

3 87 27+32+18 5 6 Średni Korona osadzona nisko, luźna, 

jednostronna; pień skręcony, 

wychylona w kierunku basenu; 

wyrasta z niecki basenowej 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

33 Fraxinus 

excelsior 

Jesion wyniosły 1 71 36 4,5 3 Średni Pień prosty, korona osadzona 

nisko, rzadka; wyrasta z niecki 

basenowej 

34 Salix caprea Wierzba iwa Wielopnio

wa 

- - Pow. 

38m2 

8 Średni Grupa wielopniowa, korona 

jednostronna; pochylona  w 

kierunku niecki basenu; wyrasta z 

murku; , forma krzewiasta 

35 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

wielopnio

wy 

- - 5 8 średni Wielopniowy; rośnie na murku 

niecki; odrosty korzeniowe; 

pochylony w kierunku basenu 

36 Fraxinus 

pennsylvanica 

Jesion 

pensylwański 

1 76 52 5 11 Dobry Wrasta w murek basenu; korona 

regularna nisko osadzona; pień 

prosty 

37 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 24 17 2 4,5 Średni Wychylony lekko w kier. Basenu; 

korona rzadka; pień prosty; odrosty 

pniowe; wrasta w płytę betonową 

38 Cotoneaster 

lucidus 

Irga błyszcząca - - - 2m2 1,5 Zły Wychylony w kier. basenu; krzew 

39 Acer negundo 

Acer 

platanoides 

Fraxinus 

excelsior 

Grupa: klon 

jesionolistny, 

klon pospolity, 

jesion wyniosły 

- - - 5 2-8 Średni 6 przewodników; pień porośnięty 

mchami i porostami; rośnie przy 

murku 

40 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 6 262 75+74+95+68+

81+92 

14 12 Średni Wychylony odśrodkowo, 

częściowo w kier. Basenu; korona 

mocno rozgałęziona; pień 

poskręcany; wrasta w murek 

41 Cotoneaster 

lucidus 

Irga błyszcząca - - - 30 3-4 Średni Wychylona w kier. Basenu; krzew 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

42 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 128 92 6 13 Średni Wychylona lekko w kier. Basenu; 

korona jednostronna, pień prosty 

43 Prunus 

cerasifera 

Śliwa ałycza Wielopnio

wa 

120 - 8 9 Średni Gęsto ukorzeniona; rozłożysta; 

pień lekko poskręcany 

44 Cotoneaster 

lucidus 

Irga błyszcząca - - - 4x25 3 Średni Wychylona w kier. Zach,; forma 

luźna, nieregularna 

45 Prunus 

cerasifera 

Śliwa ałycza Wielopnio

wa 

96 - 12 10 Średni Korona rozłożysta; u podstawy 

odrosty; wrasta w mur 

46 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 65 46 3 9 Średni Korona wysoko osadzona, rzadka; 

pień odchylony w kier. Zach.; 

rośnie obok suchego egzemplarza 

47 Populus 

canescens 

Topola szara 1 - 55 - - Zły Przewrócona na klona posp. (46), 

żywotna 

48 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 85 20+49 4 10 Średni Lekko wychylona w kier. Basenu 

49 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 32 20 2 8 Zły Rośnie pod koroną brzozy 

50 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 54 32 4 7 Dobry Korona luźna, osadzona wysoko, 

równomierna 

51 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 92 46+42 4 12 Średni Rozgałęzienie V-kształtne; korona 

osadzona wysoko, nieregularna, 

luźna 

52 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 31 21 2,5 7 Średni Korona jednostronna; pochylony w 

kier. Płd. 

53 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 48 27 2 8 Średni Korona osadzona wysoko, luźna; 

pień lekko poskręcany; pochylony 

w kier. Zach.; wyrasta z płytek 

chodnikowych 

54 Betula Brzoza 1 58 32 2,5 9 Średni Korona rzadka; wyrasta z płytek 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

pendula brodawkowata chodnikowych 

55 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 54 37 3,5 8,5 Średni Korona rzadka, luźna, osadzona 

wysoko 

56 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 53 36 3 9 Średni Korona rzadka, luźna, osadzona 

wysoko 

57 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 28 18 1,5 6 Średni Korona rzadka, luźna, osadzona 

wysoko 

58 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 52 30 2,5 8 Średni Lekko poskręcany pień, odchylony  

kier. Basenu 

59 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 58 32 3 10 Średni Pień prosty, korona osadzona 

wysoko 

60 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 48 30 2,5 8 Średni  

61 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 72 55 3 11 Średni Żerowanie jemioły; pochylony w 

kier. Niecki basenowej 

62 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 65 48 2,5 10 Średni Żerowanie jemioły; pochylony w 

kier. Niecki basenowej 

63 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 61 85 3 11 Średni Lekko pochylony w kier. Niecki 

basenowej 

64 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

3 175 37+55+41 6 10 Średni Pochylona odśrodkowo, korona 

luźna nie tworząca zwartej korony 

65 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 156 76+21 5 11 Średni Korona jednostronna 

66 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 36 21 1 5 Średni Egzemplarz pochylony 

67 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 24 

28 

17 

16 

4 9 Średni Krzyżują się na h=2m; odrosty z 

powalonego pnia 

68 Populus alba Topola biała 2 76 

34 

55 

20 

5 13 Średni Korona jednostronna, lekko 

pochylona w kier. Płn 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

69 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 37 21 1,5 6 zły Mocno pochylona w kier. basenu 

70 Populus 

canescens 

Topola szara 1 58 48 5 11 Średni Korona osadzona wysoko, pień 

prosty 

71 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 32 25 2,5 8 Średni Lekko odchylona od pionu, 

żerowanie jemioły 

72 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 82 68 6 10 Średni Korona luźna, osadzona nisko, 

nieregularna,; pochylona w kier. 

Basenu 

73 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 34 20 1 6 Średni Korona osadzona wysoko, rzadka; 

odrosty pniowe 

74 Populus 

canescens 

Topola szara 2 180 128+59 6 12 Średni Wychylona w kier. Basenu; korona 

jednostronna nieregularna 

75 Populus 

canescens 

Topola szara 1 62 44 3 10 Średni Korona osadzona wysoko, 

nieregularna 

76 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

2 140 77+34 6 10 Średni Posusz 30%; korona 

niejednorodna, luźna 

77 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 72 55 5 8 Średni Korona jednostronna w kier. 

Basenu 

78 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 52 39 2 5 Średni Mocno pochylona w kier. Basenu 

79 Fraxinus 

pennsylvanica 

Jesion 

pensylwański 

1 158 131 10 11 Średni Korona rozłożysta nieregularna, 

nisko osadzona; posusz w dolnych 

partiach do 50% 

80 Populus 

canescens 

Topola szara 1 74 66 2 11 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany, 

81 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 48 33 2 10 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany, posusz 90 

% 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

82 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 92 79 2 11 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany, bez 

odrostów 

83 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 104 90 3 12 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany 

84 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 92 83 2 12 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany 

85 Populus × can

adensis 

Topola 

kanadyjska 

1 85 78 4 11 Średni Korona wąska nisko osadzona, 

pień lekko poskręcany 

86 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 40 30 2 9 Średni Korona wąska, rzadka; pochylony 

w kier. basenu 

87 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 72 45 5 8 Średni Korona jednostronna; pochylony w 

kier. Basenu 

88 Fraxinus 

pennsylvanica 

Jesion 

pensylwański 

1 47 36 5 7 Średni Korona jednostronna, rzadka, 

luźna; pochylony w kier. Basenu 

89 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 114 98 7 10 Zły Korona rzadka, zachodnia, mocno 

poprzycinana, niekształtna; pień 

prosty pochylony w kier. Wieży 

90 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

grupa 

- - -   Średni Młode odrosty pniowe, samosiewy, 

3 ścięte pnie 

91 Acer 

platanoides 

Klon pospolity - - - 4 5 Zły Przewrócony, wielopniowy z 

odrostami 

92 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 2 71 44+55 4 9 Średni Pień prosty, korona rzadka 

osadzona wysoko 

93 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 46 31 3 7 Średni Korona jednostronna w kier. 

Basenu; pień prosty, widoczne 

korzenie 

94 Acer negundo Klon 6 172 82j+46j+58j+1 7 10 Zły Korona jednostronna, rzadka w 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

jesionolistny Zroślak 9j. suchy+36 kl. 

Posp.+40kl. 

Posp. 

kier. Basenu; posusz 20%, pnie 

wygięte, zrośnięte przy podstawie 

95 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 43 36 2 8 Średni Pochylony w kierunku basenu 

96 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

2 78 44+36 3 9 b. zły Zrośnięte przy podstawie; 1 

złamany; odrosty pniowe; pień 

poskręcany, pochylony 

odśrodkowo 

97 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 2 125 54+54 11 7 Średni Korona niejednorodna, wyrasta z 

gruzowiska przy murku oporowym 

98 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 73 62 5 9 Średni Mocno pochylony w kier. Pd.-

zach.; korona zdeformowana; 

odrosty na całej wysokości pnia 

99 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

2 84 30+43 3 10 Średni Korona luźna osadzona wysoko, 

niejednorodna; zrośnięte przy 

podstawie, mniejsza mocno 

pochylona, wrasta w elem. 

betonowy 

100 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 92 71 5 12 Średni Wrasta w element betonowy, 

korona osadzona wysoko, luźna 

101 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 45 37 1,5 8 Średni Korona niewielka, osadzona 

wysoko; wyrasta z donicy 

betonowej; nie rokuje 

102 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 61 48 4 7 Średni Korona rzadka, jednostronna; pień 

lekko poskręcany 

103 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

3 152 72+76+60 6 8 Średni Wychylony w kier. Płd.-zach. ; 

korona luźna, rozłożysta i luźna; 

rozgałęzia się na 0,5m i 1m; posusz 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

10% 

104 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

2 - 82+39 7 8 b. zły Pochylony w kier. Zach.; korona 

mocno poprzycinana, nieregularna; 

zgrubienia na pniu 

105 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 75 70 6 7 zły Pochylony w kier. Basenu; korona 

nieregularna; odrosty pniowe 

106 Prunus 

cerasifera 

Śliwa ałycza Wielopnio

wa 

- - 6 5 Średni Wychylona odśrodkowo, korona 

nieregularna; wrasta w obrzeże 

betonowe 

107 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 74 62 4 7 Średni Korona osadzona wysoko, luźna; 

wrasta w obrzeże betonowe 

108 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

2 75 43+23 3 7 Średni Mocno wychylona w kier. 

Okrągłego basenu, posusz 40%; 

wrasta w obrzeże betonowe 

109 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 45 34 3 6 Średni Rozgałęzia się na 2 na h=2m; 

posusz 30%; mocno pochylony, 

korona osadzona wysoko; wrasta w 

obrzeże betonowe 

110 Prunus 

cerasifera 

Padus avium 

Śliwa ałycza , 

czeremcha 

zwyczajna - 

grupa 

- - - 5m2 3 Średni Pochylony w kierunku okrągłego 

basenu; wrasta w obrzeże 

betonowe 

111 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 2 115 87+92 6 12 Średni Korona luźna, nieregularna; pień 

lekko pochylony w kier. Płn.; 

rozgałęzia się na 2 na h=1m, na 3 

na h=2,5m; wrasta w obrzeże 

betonowe 

112 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

- - - - - Średni Wywrócony, mocno 

zdeformowany, żywotny 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

113 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 72 66 4 11 Średni Korona jednostronna, osadzona 

wysoko, rzadka; pień prosty 

114 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 38 29 1 9 Średni Korona osadzona wysoko, 

jednostronna, łukowato wygięta na 

górze; nie rokuje 

115 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 93 72 3 9,5 Średni Korona osadzona wysoko, wąska; 

liczne odrosty pniowe na całej 

wysokości, lekko poskręcany pień; 

rośnie przy krawędzi niecki 

basenowej 

116 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 - - - - zły Egzemplarz suchy złamany; pień  

martwy łukowato wygięty, oparty 

wierzchołkiem o brzozę 

117 - - 1 - - - - Zły Suchy, przewrócony, dł. 10m; 

dawno złamany, mocno 

wypróchniały 

118 - Grupa 

samosiewów 

- - - - 2-10 Średni Grupa samosiewów o średnicy pnia 

od kilku do kilkunastu 

centymetrów 

119 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

- - - -  Średni Pośrodku niecki na wyspie 

120 Populus nigra Topola czarna 1 120 102 4 12 Średni Korona osadzona wysoko, wąska; 

lekko pochylony pień; wrasta w 

obrzeże betonowe 

121 Populus nigra Topola czarna 1 85 78 3 12 Średni Korona osadzona wysoko, wąska ; 

wrasta w obrzeże betonowe, nie 

rokuje 

122 Populus nigra Topola czarna  85 72 3 12 Średni Korona osadzona wysoko, wąska 

123 Acer Klon srebrzysty  - 265     



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

saccharinum 

124 Acer negundo 

Juglans regia 

Acer 

platanoides 

Grupa klon 

jesionolistny, 

orzech włoski, 

klon pospolity 

Wiele - 5-60 1,5-4 2,5-7 Dobry Grupa samosiewów rosnąca 

wzdłuż ogrodzenia po wschodniej 

stronie trybun 

125 Thuja 

occidentalis 

Żywotnik 

zachodni 

4 126 52+53+48+50 3 6 Dobry - 

126 Thuja 

occidentalis 

Żywotnik 

zachodni 

5 117 56+42+36+48+

45 

4 5 Średni Pnie rozchylone odśrodkowo 

127 Picea pungens Świerk kłujący 1 162 136 8 11 Dobry Pień prosty, korona regularnie 

rozgałęziona, do wysokości 4m 

cięcia redukcyjne 

128 Acer negundo 

Acer 

platanoides 

Grupa 3 klony 

jesionolistne i 1 

klon pospolity 

4 - około 60cm około 8 około 9  Podstawa niedostępna – 

składowisko obciętych gałęzi, 

odśrodkowo pochylone pnie 

129 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 138 100 4 10 Średni Pochylona w kier. Płd.; pień 

skręcony przy podstawie wraz z 

nabiegami korzeniowymi, płytki 

system korzeniowy 

130 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 154(łącznie z 

kl. 

Jesionolistnym 

nr 133) 

64 5 7 dobry Korona wysoko, pień prosty 

131 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

2 58 30+35 3 8 Zły Mocno pochylony w kier. Wsch. 

132 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 42 32 2 7 Średni Mocno pochylony w kier. 

wschodnim 

133 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 154(łącznie z 

klonem posp. 

53 5 6 Średni Mocno pochylony w kier. Płd.-

wsch. 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

nr 130) 

134 Prunus 

cerasifera 

 

Śliwa ałycza 1 59 56 3 6 Średni Korona nieregularna, odchylona 

względem śliwy nr 135 

135 Prunus 

cerasifera 

 

Śliwa ałycza 1 50 46 4 1 średni Korona nieregularna, odchylona 

względem śliwy nr 134 

136 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 112 100 6 10 Średni Rozgałęziony na 2 na h=2,5m; 

posusz w dolnej części korony 

137 Picea abies Grupa świerk 

pospolity 

- - - - 4 Zły Grupa rosnąca w cieniu wyższych 

drzew 

138 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 77 62 3 7 Zły Rozgałęzia się na h=3m. posusz u 

dołu 

139 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 79 58 3 4 Średni Korona nieregularna, lekko 

pochylony pień, rozgałęzia się na 2 

na h=3 

140 Acer negundo Klon 

jesionolistny 

1 36 28 1,5 5 zły Mocno pochylony, wygięty 

łukowato 

141 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 86 70 5 8 Dobry Pień prosty, korona regularna 

142 Betula 

pendula 

Brzoza 

brodawkowata 

1 42 32 2 7 Średni Korona bardzo wysoko; pień 

pochylony w kier. Płn.; 

wierzchołek łukowato wygięty; 

płytki system korzeniowy 

143 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 Niedostępny Niedostępny ok. 3 ok 5 Dobry Korona nieregularna, pień prosty 

144 Acer 

platanoides 

Acer negundo 

Samosiewy klon 

pospolity, klon 

jesionolistny, 

- - - - - Dobry Grupa samosiewów rosnących w 

niecce basenowej wzdłuż 

wszystkich jej boków; płytki 



LP Nazwa łac. Nazwa pol. Ilość pni Obw. 5 cm Obw, pierśnica / 

pow. krzewu 

Średnica 

korony 

(m) / 

pow. 

Krzewu 

(m2) 

Wysokość 

(m) 

Stan uwagi 

Populus 

canescens 

topola szara system korzeniowy; nie rokują 

145 Acer negundo Klon 

jesionolistny - 

grupa 

- - - od 1-3 od 3-7 Średni Grupa samosiewów rosnąca przy 

ogrodzeniu małej niecki basenowej 

146 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 108 90 4 7 Średni Rozgałęzia się na 2 na wysokości 

3,5m; porośnięty winobluszczem 

zaroślowym 

147 Acer 

pseudoplatanu

s 

Klon jawor 1 70 58 4 9 Średni Pień prosty; korona regularna; 

wrasta w fundament ogrodzenia 

148 Acer 

platanoides 

Klon pospolity 1 64 52 3 10 Średni Pokrój kolumnowy korony, pień 

prosty, wrasta w ogrodzenie 

149 Taxus baccata Cis pospolity - - - 20m2 4 Dobry Mocno rozgałęziony, pokrój 

rozszerzający się ku górze 

150 Thuja 

occidentalis 

Żywotnik 

zachodni 

- - - 2m2 2 Średni Rośnie w cieniu cisu, wrasta w 

jego koronę 

151 Taxus baccata Cis pospolity - - - 15m2 3 Średni Posusz 5% 

152 Taxus baccata Cis pospolity - - - 12m2 3 Dobry Zwarta forma o pokroju kulistym 

153 Picea abies Świerk kłujący 1 Niedostępny 

ok. 60 

Niedostępny 

ok. 50 

4 7 Dobry Pień prosty, pokrój regularny 

154 Thuja 

occidentalis 

Żywotnik 

zachodni 

- - - 6m2 2 Średni Pokrój nieregularny, 

zdeformowany, przerośnięty 

samosiewem klonu pospolitego; 

wrasta w znak drogowy 
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A-07  Inwentaryzacja – elewacja wschodnia   skala 1:100 

A-08  Inwentaryzacja – elewacja zachodnia   skala 1:100 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

1. Wstęp 

 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów znajdujących się na działce nr 5/7 

przy ul. Racławickiej 132B ma służyć jako podstawa do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj ” pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów  

i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych 

budynków przy ul. Racławickiej 132B ( działka nr 5/7)” wykonanych na podstawie 

opracowywanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawa opracowania 

1) Umowa z Inwestorem 

2) Wizje lokalne wraz z inwentaryzacją dla potrzeb PFU 

3) Dokumentacje archiwalne będące w posiadaniu Inwestora 

- „Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna Pawilonu usługowo-administracyjnego 

przy zespole basenów” autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 

Warszawa; 31.07.1989r. . arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski 

- opracowania „Teren/drogi i place/. Inwentaryzacja architektoniczna. Obiekt WKS 

„Gwardia”, Warszawa ul. Racławicka 132, autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. 

Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 31.07.1989r. arch. J. Muzykiewicz, arch. M. 

Kotowski 

- „Ocena stanu technicznego nieczynnych basenów WSK Gwardia w Warszawie” 

Przedsiębiorstwo Inżynierów i Techników Mechaników Biuro w Warszawie, mgr inż. C. 

Sokołowski 05.1989r. 

4) Wytyczne i uwagi Inwestora 

5) Obowiązujące aktualne normy i przepisy 

6) Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

8) Prawo budowlane 

 

3. Lokalizacja 

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-

Mokotów, przy ul. Racławickiej. 
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4. Opis stanu istniejącego – zagospodarowanie terenu 

 

Teren działki jest częściowo ogrodzony. Posiada bramę wjazdową od ul. Racławickiej 

znajdującą się pomiędzy dwoma budynkami kasowymi, niedostępnymi od wewnątrz. 

Przed głównym budynkiem znajduje się utwardzony plac z nawierzchnią asfaltową i kostki 

betonowej. Bezpośrednio przy budynku znajduje się chodnik z betonowych płytek 

50x50cm. Do budynku prowadzi od zachodu rampa dla osób niepełnosprawnych oraz 

schody od strony wschodniej. W kierunku północnym działki prowadzi droga wewnętrza 

wykonana z płytek sześciokątnych betonowych.  

Od strony zachodniej przebiega wewnętrza asfaltowa droga dojazdowa prowadząca do 

bramy przy wiacie śmietnikowej. Po obu jej stronach znajdują się utwardzone żwirem 

place.  

W części centralno - północnej znajdują się zabudowania basenowe: basen duży, basen do 

skoków wraz z wieżą, mały basen połączone ze sobą siecią chodników oraz schodów. 

Większość nawierzchni jest zniszczona – płytki spękane i złuszczone, poprzerastane bujną 

zielenią niską i wysoką. Pomiędzy basenem do skoków a dużym basenem znajduje się 

tunel łączący podbasenia, który z uwagi na zły stan techniczny jest niedostępny. 

Wzdłuż drogi dojazdowej usytuowany jest budynek trybun, również w złym stanie 

technicznym – niedostępny wewnątrz. W północnej części działki, przy drodze dojazdowej 

znajduje się fragment zniwelowanego terenu, nieporośniętego roślinnością, po rozbiórce 

obiektu – budynku szkoleniowego. 

Cała część działki na wschód od drogi dojazdowej porośnięta jest trawami oraz 

samosiewami topoli szarej. 

W południowo zachodnim narożniku działki znajduje się skład żelbetowych elementów 

konstrukcyjnych.  

W pozostałych miejscach działka w całości jest porośnięta roślinnością niską i wysoką, 

która uniemożliwia dostęp do pozostałych części terenu. 

Na terenie działki znajdują się: 

- sieć energii elektrycznej wraz z przyłączem; 

- studzienka wodomierzowa wraz z przyłączem, siecią wodną; 

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; 

- sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączem;  

- miejska sieć ciepłownicza wraz z przyłączem. 

Ze względu na charakter obiektów nie można wykluczyć innych niewykazanych na mapie 

sieci i przyłączy. 

Opis wykonano na podstawie wizji terenowych, inwentaryzacji oraz opracowania 

„Teren/drogi i place/. Inwentaryzacja architektoniczna. Obiekt WKS „Gwardia”, 

Warszawa ul. Racławicka 132, autorstwa: „BAKS” sp. z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-

648 Warszawa; 31.07.1989r. arch. J. Muzykiewicz, arch. M. Kotowski 

 

5. Opis stanu istniejącego – budynek główny 

 

Charakterystyczne dane 

- Powierzchnia zabudowy: ok. 1932,00m2 

- Powierzchnia całkowita: ok. 4 266,38m2 

- Kubatura: ok. 14 000m3 

- Wysokość budynku ok. 9m 

 

Opis ogólny obiektu 

Obiekt znajduje się w centralnej części działki nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów 
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ul. Racławicka 132B. Przy budynku znajduje się zespół parkingowy na ok. 50 miejsc 

postojowych. Obecnie budynek jest nie użytkowany, za wyjątkiem pomieszczenia 

ochrony, znajdującego się na parterze.  

Budynek posiada zwartą bryłę, w kształcie przybliżonym do odwróconej litery „L”. 

Główny korpus, usytuowany równolegle do ul. Racławickiej jest częściowo 

podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje naziemne oraz częściowo trzecią kondygnację 

znajdującą się w trakcie trzech klatek schodowych. Część tylna budynku mieści 

2 kondygnacje naziemne. W sąsiedztwie głównego wejścia do części tylnej budynku, 

znajduje się garaż o konstrukcji z blachy trapezowej. W budynku znajdują się 4 klatki 

schodowe.  

 

Elewacje 

Elewacja frontowa głównego korpusu budynku, wschodnia oraz częściowo zachodnia 

obłożone są płytkami klinkierowymi do wysokości ok. 120cm. Powyżej elewacje są 

tynkowane. Elewacja frontowa posiada na drugiej kondygnacji balkony ( w formie galerii).  

Elewacja tylna jest zniszczona, częściowo bez tynku. 

 

Pokrycie 

Budynek kryty jest papą asfaltową smołowaną. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie i rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, częściowo 

malowane.  

 

Okna i drzwi 

W obiekcie występuje częściowo stolarka okienna drewniana, w większości PCV. Drzwi 

wewnętrzne płytowe. Drzwi zewnętrzne przy wejściach do klatek schodowych oraz przy 

głównych wejściach aluminiowe. Pozostałe drzwi zewnętrzne plastikowe oraz blaszane. 

 

Parapety 

W budynku występują parapety plastikowe, granitowe oraz z lastriko i blachy. 

 

Balustrady 

Wewnątrz budynku stalowe, malowane. Na dachu balustrada stalowa z wypełnieniem 

z płyty żelbetowej. 

 

Ściany 

Wewnętrzne murowane z cegły pełnej gr. 38 i 12cm. Zabudowa lekka z płyty g-k różnej 

grubości. Zewnętrzne gr. ok. 45cm murowane. W niektórych pomieszczeniach ściany 

wyłożone płytkami ceramicznymi. 

 

Posadzki 

W większości pomieszczeń posadzki wykończone płytkami ceramicznymi. W części 

znajduje się wykładzina PCV. Schody wyłożone płytkami ceramicznymi. 

 

Instalacje 

W budynku znajduje się instalacja: wod-kan, c.o., elektryczna, teletechniczna, wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, deszczowa, odgromowa. Z uwagi na 

charakter obiektu oraz jego kilkukrotne przebudowy, w budynku mogą znajdować się nie 

zinwentaryzowane instalacje.  
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Konstrukcja 

Układ konstrukcyjny budynku prosty typu mieszanego. Konstrukcja składa się z zespołu 

ścian ceglanych nośnych i usztywniających szkieletów słupowo-podciągowych.   

Wszystkie dylatacje utworzone są przez dwie ściany wewnętrzne po 38cm, stojące na 

wspólnej ławie fundamentowej.  

Fundamenty - żelbetowe ławy monolityczne oraz indywidualne stopy żelbetowe 

monolityczne ( pod słupy szkieletu)  

Ściany i szkielet – wewnętrzne ściany nośne gr. 38cm wykonane z cegły pełnej, stanowią 

usztywnienie podłużne i poprzeczne dla zdylatowanych części i jednocześnie oparcie dla 

skrajnych wewnętrznych podciągów szkieletu żelbetowego.  

Stropy – międzypiętrowe prefabrykowane, żelbetowe typu DZ-3 z belkami wtopionymi 

w żelbetowe podciągi szkieletu. Stropy dachowe DZ-3 wentylowane. 

Cześć tylna budynku o konstrukcji nośnej ramowej żelbetowo-stalowej obudowanej 

ścianami murowanymi z cegły pełnej. Dźwigar ramy stalowy, kratowy. Dach z płytek 

korytkowych dachowych typu DK-300 opartych na płatwiach stalowych.  

 

Wyposażenie 

W budynku znajdują się hydranty wewnętrzne, klimatyzatory, ceramika sanitarna, oprawy 

oświetleniowe, szafy okablowania strukturalnego, jednostki klimatyzacji zewnętrzne, 

dozowniki na mydło/papier . Sporadycznie występują również elementy wyposażenia 

niestałego takie jak meble, lustra itp. Szczegółowe przedstawiono na dokumentacji 

fotograficznej. 

Opis architektoniczno-konstrukcyjny na podstawie wizji terenowych, wykonanej 

inwentaryzacji oraz opracowania: „Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna 

Pawilonu usługowo-administracyjnego przy zespole basenów” autorstwa: „BAKS” sp. 

z o.o. ul. Twardowskiego 23, 01-648 Warszawa; 31.07.1989r. . arch. J. Muzykiewicz, arch. 

M. Kotowski 

 

6. Opis stanu istniejącego – budynek trybun 

 

Charakterystyczne dane 

- Powierzchnia zabudowy: ok. 505,96m2 

- Powierzchnia całkowita: ok. 505,96m2 

- Kubatura ok. 1450,00m3 

- Wysokość budynku ok. 3,00m 

 

Budynek trybun jest obiektem parterowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym 

z wykorzystaniem opadającego stopniowo dachu jako widowni przy basenach. Budynek 

jest częściowo zagłębiony w terenie, dwukrotnie zdylatowany. Do budynku od strony 

basenów przylega brodzik. Ściany wykonane z cegły pełnej 25cm.Ściana oporowa od 

zachodu i od  szczytów budynku z betonu o grubości 20cm. Układ ścian konstrukcyjnych 

i podciągów poprzeczny. Stropodach niewentylowany, schodkowy, opadający pięcioma 

tarasami  

( wysokość stopni ok 35cm) w kier. Zachodnim. Stropodach stanowią płytki korytkowe. 

Tarasy pokryte papą. Balustrady stalowe. W balustradzie od strony wschodniej znajdują 

się maszty flagowe oraz latarniane. Ścianki działowe z cegły 6,5 i 12 cm. W ścianie 

zachodniej wbudowane pojedyncze luksfery, w ścianie wschodniej okna oraz drzwi 

zewnętrzne z nadświetlami. Wykończony tynkiem gładkim. 

Stan techniczny bardzo zły.  

Opis sporządzono w oparciu o wizje terenowe, wykonaną inwentaryzację oraz: 
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„Ocena stanu technicznego nieczynnych basenów WSK Gwardia w Warszawie” 

Przedsiębiorstwo Inżynierów i Techników Mechaników Biuro w Warszawie, mgr inż. 

C. Sokołowski 05.1989r. 

 

7. Opis stanu istniejącego – budynki kasowe 

 

Charakterystyczne dane 

- Powierzchnia zabudowy: około 11,7 + 12,5=24,2m2 

- Powierzchnia całkowita: około 11,7 + 12,5=24,2m2 

- Kubatura: ok. 63,3 

- Wysokość budynku: ok. 2,65m 

Budynki kasowe są bliźniaczymi parterowymi pawilonami usytuowane w układzie 

symetrycznym. Budynki flankują dwie bramy (wjazd i wyjazd). ściany murowane 

wykończone tynkiem. Zadaszenie z wysuniętym gzymsem oraz stropodachem 

o konstrukcji żelbetowej. W prawym budynku zachowane są okna z kratami stalowymi od 

ul. Racławickiej, w budynku lewym okna są zablendowane. Oba budynki noszą ślady 

zużycia oraz braku bieżącej konserwacji. Widoczne odspojenia powłok malarskich oraz 

korozja elementów żelbetowych. Obiekty obecnie są nieużytkowane a ich wnętrza 

niedostępne. Stan techniczny bardzo zły. 

Opis sporządzono w oparciu o wizje terenowe, wykonaną inwentaryzację oraz: 

„Ocena stanu technicznego nieczynnych basenów WSK Gwardia w Warszawie” 

Przedsiębiorstwo Inżynierów i Techników Mechaników Biuro w Warszawie, mgr inż. 

C. Sokołowski 05.1989r. 

 

8. Opis stanu istniejącego – zabudowania basenowe  

 

Charakterystyczne dane 

- Powierzchnia zabudowy ( basen duży, basen mały, basen do skoków, tunel wraz 

z wejściem): ok. 1740m2 

- Powierzchnia całkowita: ok. 1740m2 

- Kubatura ( wejście do tunelu wraz z tunelem): ok. 205m3 

- Wysokość budynku ( wejście do tunelu) : 2,45m 

 

Baseny otwarte wykonane są w konstrukcji żelbetowej i obudowane płytkami 

glazurowanymi w kolorze zielonym ( stan zły – złuszczenia, spękania i odpadanie) 

 

Basen kąpielowo-sportowy o wymiarach ok. 21x50m o głębokości maksymalnej 180cm, 

posiadał 8 torów pływackich szerokości 2,6m.  

Ściany i dno basenu wyłożone płytkami glazurowymi zniszczonymi w 95%. 

Konstrukcja basenu żelbetowa - monolityczna ze ścianami bocznymi wspornikowymi 

najprawdopodobniej utwierdzonymi w dnie oraz płytą denną wielokierunkową zbrojoną. 

 

Basen do skoków o powierzchni około 350m2 i głębokości maksymalnej ok, 4,6m wraz 

z wieżą do skoków. Ściany i dno basenu wyłożone płytkami glazurowymi zniszczonymi 

w 95%. 

Basen o kształcie pięciokąta w rzucie i trapezowym w przekrojach pionowych. Ściany 

boczne basenu żelbetowe, monolityczne wspornikowo-płytowe z płytą denną żelbetową 

monolityczną, najprawdopodobniej w postaci sklepienia tarczownicowego. Stan 

techniczny bardzo zły. 
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Wieża do skoków o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o wysokości 10m nad 

najwyższym poziomem wody w basenie, posiada 4 pomosty wspornikowe o konstrukcji 

płytowo0żebrowej. Płyty żelbetowe oparte na układzie żeber utwierdzonych w słupie. Sup 

dwugałęziowy utwierdzony w  monolitycznym fundamencie żebrowym z poziomymi 

przewiązkami na każdej kondygnacji wieży. Stan techniczny zły. 

 

Mały basen ( brodziki dla dzieci) – zespół 2 brodzików opartych na rzucie okręgów 

z wysepką, rozdzielonych murkiem o powierzchni łącznej ok.230m2 i głębokości od 30 do 

60cm. 

Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Ściany boczne żelbetowe wspornikowe z płytą 

denną pracującą niezależnie od konstrukcji ścian. Stan techniczny bardzo zły. 

 

Tunel kontrolny między basenami jest pomieszczeniem podziemnym o powierzchni 

79,4m2, jednoprzestrzenne, niewentylowane, o ścianach i słupach żelbetowych. Posiada 

okna w ramach stalowych w części podziemnej oraz doświetlenie w postaci ścian 

z luksferów w części wejściowej naziemnej. Strop płytowo-żebrowy oparty 

na konstrukcyjnych ścianach pionowych basenów. Stan techniczny bardzo zły. 

Opis sporządzono w oparciu o wizje terenowe, wykonaną inwentaryzację oraz: 

„Ocena stanu technicznego nieczynnych basenów WSK Gwardia w Warszawie” 

Przedsiębiorstwo Inżynierów i Techników Mechaników Biuro w Warszawie, mgr inż. C. 

Sokołowski 05.1989r. 

 

9. Uwagi końcowe  

 

- Z uwagi na charakter obiektów oraz aktualne zagospodarowanie na terenie mogą 

wystąpić nie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane. 

- Ze względu na zły stan techniczny zabrania się wchodzić  oraz chodzić po budynku 

trybun oraz tunelu między basenami.  

- Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu niecek basenów ze względu na zły 

stan techniczny nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 

- Należy zachować szczególną ostrożność wśród zieleni wysokiej w pobliżu basenów (przy 

zabudowaniach basenowych) z uwagi na możliwość samoistnego przewrócenia drzewa 

z powodu płytkiego systemu korzeniowego (większość drzew w pobliżu basenów nie 

posiada rozbudowanego systemu korzeniowego) 

- Zabudowania basenowe charakteryzują się złym stanem technicznym obiektów. 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Marek Sanecki 
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2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.



SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-05

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - ELEWACJA POŁUDNIOWA, BUDYNEK GŁÓWNY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.



SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-06

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNA, BUDYNEK GŁÓWNY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

1.30 - numeracja pomieszczeń zgodna z inwentaryzacją fotograficzną

1.30N - pomieszczenie niedostępne

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.



SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-07

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - ELEWACJA WSCHODNIA, BUDYNEK GŁÓWNY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.



SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-08

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - ELEWACJA ZACHODNIA, BUDYNEK GŁÓWNY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.
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SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-09

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ AA, BUDYNEK GŁÓWNY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną

ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.
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SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-10

STADIUM PFU

RYSUNEK INWENTARYZACJA - TRYBUNY, RZUT

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1

oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.

6) Budynek w stanie zagrożenia katastrofą budowlaną. Inwentaryzacj wykonana w oparciu o ogląd oraz pomiary z zewnątrz oraz na podstawie

dokumentacji archiwalnej. ze względów bezpieczeństwa zabrania się wchodzenia do budynku.
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SKALA 1:100 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-11

STADIUM PFU

RYSUNEK
INWENTARYZACJA - TRYBUNY, ELEWACJE, PRZEKRÓJ A-A

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1

oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.

6) Budynek w stanie zagrożenia katastrofą budowlaną. Inwentaryzacj wykonana w oparciu o ogląd oraz pomiary z zewnątrz oraz na podstawie

dokumentacji archiwalnej. ze względów bezpieczeństwa zabrania się wchodzenia do budynku.
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SKALA 1:50 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-12

STADIUM PFU

RYSUNEK INWENTARYZACJA - BUDYNKI KASOWE, RZUT, ELEWACJE, PRZEKRÓJ A-A

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1

oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.
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SKALA 1:50 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-13

STADIUM PFU

RYSUNEK

INWENTARYZACJA - WIEŻA DO SKOKÓW, RZUT, ELEWACJE, PRZEKRÓJ A-A

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1

oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.
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SKALA 1:50 05.2018DATA

 mgr inż. arch. Marek Sanecki

INWESTOR

ADRES

ZADANIE

NR RYSUNKU A-14

STADIUM PFU

RYSUNEK INWENTARYZACJA - TUNEL POMIĘDZY BASENAMI, RZUT, ELEWACJE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O

OPRACOWAŁ

Rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

ul. Racławicka 132B,  działka nr 5/7 obr 1-01-15 Warszawa-Mokotów

Skarb Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 mgr inż. arch. Kacper Kulisa

MPOIA/044/2016

UWAGA:

1) Wszystkie prace prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

2) Przed zamontowaniem elementów zagospodarowania, należy uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

3) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

4) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1

oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

5) Uzupełnienie opracowania stanowi dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej.


