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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiot zamówieniu stanowi zaprojektowanie i wykonanie Modernizacji budynku 
Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej  
1.1 Cel zamówienia i zakres robót budowlanych:  
Celem zamówienia jest Modernizacja budynku Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład 

Rehabilitacji Leczniczej i dostosowanie obiektu do wymogów ZUS, NFZ, PFRON, SANEPID i 
świadczenia usług leczniczo - rehabilitacyjnych.  
1) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej:  

- inwentaryzacja  
- koncepcja architektoniczna  
- ekspertyzy techniczne  

- projekty budowlane i wykonawcze 
- projekty branżowe 
 

Zakres projektu: 
Budynek należy przebudować w sposób umożliwiający wygospodarowanie następujących 
pomieszczeń: 

- pokoje dla kuracjuszy z łazienkami ( 50 łóżek,  w tym min. 4 pokoje jednoosobowe, 23 
pokoje dwuosobowe). Powierzchnia udostępnionych pokoi (z wyłączeniem powierzchni 
łazienki, przedpokoju, aneksów , tarasów itp.) a w przypadku skosów mierzona zgodnie z 

Polską Normą, powinna wynosić co najmniej 8 metrów kwadratowych w pokojach 
jednoosobowych oraz 10 metrów w pokojach dwuosobowych. Rozkład pokoi powinien 
umożliwiać swobodne umieszczenie w nich łóżek o wymiarach 90x200cm (dotyczy 

powierzchni materaca), szafy ubraniowej, jednego stołu oraz krzesła jednego na osobę. Na 
każdym piętrze należy wyodrębnić pokój dostosowany dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich – zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze stosownych przepisów. 

- pomieszczenia dla personelu medycznego ( gabinet pielęgniarski wraz ze znajdującym się 
obok osobnym gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski, gabinet psychologa), 
- pomieszczenia dla kuracjuszy (sala do prowadzenia grupy wsparcia – musi spełniać 

warunek umieszczenie 20 foteli relaksacyjnych ustawionych w okręgu, sala do gimnastyki 
grupowej – obecnie sala rycerska, lokalizacja może pozostać, sala do gimnastyki 
indywidualnej – sala Beksińskiego, lokalizacja może pozostać, sala do odpoczynku dla 

kuracjuszy korzystających z dziennej opieki ambulatoryjnej, szatnia na odzienie wierzchnie i 
obuwie dla kuracjuszy korzystających z dziennej opieki ambulatoryjnej) 
- jadalnia dla kuracjuszy umożliwiająca jednoczesną obsługę 50 osób – obecnie 
zlokalizowana jadalnia na poziomie +1 jest za mała 

Inwestor proponuje zabudowę istniejącego tarasu od strony wschodniej i północnej oraz 
podniesienie połaci dachowej w środkowej części budynku na poziomie +2 - poprzez 
zabudowę szerokiego hallu (6 pokoi dwuosobowych z sanitariatami) uzyskanie odpowiedniej 

powierzchni użytkowej. 
Ponadto należy zaprojektować i wykonać następujące zadania: 
- remont sali Beksińskiego – demontaż elementów drewnianych, pomalowanie całej Sali w 

tym ściany farbą zmywalną, wymiana instalacji klimatyzacyjnej, montaż rolet w oknach, 
modernizacja oświetlenia 
- remont recepcji – malowanie ścian i sufitów, zmiana kolorystyki elementów drewnianych 

- remont korytarzy na poziomach +1, +2 – pomalowanie ścian farbą zmywalną i sufitów, 
zmiana kolorystyki elementów drewnianych  
- wykonanie drzwi z recepcji do pomieszczenia znajdującego się obok windy – drzwi należy 

wykonać w miejscu lustra(wybicie otworu drzwiowego, zamontowanie drzwi) 
- pomieszczenia przy basenowe powinny być podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla 
pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia. Poszczególne 

pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich 



przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinny być 

usytuowane w następującej kolejności: 
1.przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób 
korzystających z basenu, 
2.pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 

3.natryski, 
4.brodzik; 
- remont natrysków i brodzików na terenie basenu (należy pamiętać o spełnieniu wymogów 

dla osób niepełnosprawnych), remont  ścian na basenie, wymiana grzejników, demontaż 
głowy smoka, zabudowa i uruchomienie istniejącej fontanny ściennej, montaż wanny z 
jacuzzi, usunięcie żółtej folii z okien basenu i naklejenie folii mlecznej 

- wymiana obróbek (kołnierzy) okien dachowych 
- remont tarasów na poziomie 0 i +1(demontaż nawierzchni, wykonanie izolacji, wykonanie 
nowej nawierzchni tarasu, wymiana barierek na metalowe, wykonanie efektywnego 

odprowadzenia wód opadowych), na poziomie +1 należy przyjąć do remontu powierzchnię 
tarasu, która nie będzie zabudowana 
- wymiana barierek na balkonach na barierki metalowe (2 balkony) 

- remont ściany szczytowej po stronie północnej – od baszty do miejsca w którym 
umieszczony jest agregat wody lodowej – wykonanie izolacji poziomej i pionowej, wykonanie 
nowych tynków, ewentualne docieplenie (zakres prac do określenia na etapie projektowania 

po wykonaniu niezbędnych badań i ekspertyz) 
- sala restauracyjna ok.(200 m2) - wymiana podłogi w sali restauracyjnej na podłogę z 
twardego drewna np. na deskę dębową litą o wymiarach np. 21x140x610-2610mm (obecnie 

podłoga z desek jodłowych na legarach, w sali odbywają się codziennie dancingi (ok. 60-80 
osób) oraz imprezy okolicznościowe – podłoga intensywnie użytkowana ), pomalowanie ścian 
farbą zmywalną i sufitów 

- remont węzłów sanitarnych przy sali restauracyjnej oraz przy recepcji (odświeżenie 
pomieszczeń po zalaniu – usuniecie tapet, pomalowanie) 
- wykonanie szatni przy recepcji 

- umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do basenu – inwestor proponuje montaż 
platformy schodowej na klatce schodowej przy basenie z poziomu +1 na poziom 0 
- wykonanie platformy dla niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp do dwóch pokoi 210 i 

211  
- wymiana wszystkich podłóg w budynku na podłogi zmywalne (pokoje – panele podłogowe 
w klasie ścieralności min. AC5, korytarze i klatki schodowe w miejscu ułożenia wykładzin 
dywanowych – wykładziny zmywalne zgrzewane np. winylowe w klasie ścieralności min. P) 

- wszystkie pokoje muszą spełniać wymogi kontraktów z ZUS i NFZ 
- wykonanie wszystkich potrzebnych instalacji w dobudowanej części (należy przewidzieć 
także modernizację instalacji c.o. w pokojach na poddaszu) 

- przebudowa przyłącza wodnego poprzez montaż zestawu filtrów ze złożem filtracyjnym 
zaprojektowanym przez wykonawcę po otrzymaniu wyników badań od Inwestora 
 

- Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji polegające na:  
1. odłączenie instalacji w sali restauracyjnej i wykonanie niezależnej nowej instalacji.  
2. zakup i montaż nowej centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym i osuszaczem w 

pomieszczeniach na basenie.  
3. wymiana sterowników wentylacji klimatyzacyjnej 
 

- remont i modernizacja instalacji SAP, oraz CCTV wynikające z rozbudowy i przebudowy 
pomieszczeń.  
 

Umożliwienie dostępu z każdej kondygnacji do pomieszczenia basenu usytuowanego w 



kondygnacji na parterze.  

Dostosowanie pokoi wraz z sanitariatami do potrzeb spełnienia wymogów zakontraktowania 
umowy z ZUS i NFZ.  
2) Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych wg wyżej wymienionych 
opracowań projektowych, oraz wykonanie robót w oparciu o wytyczne inwestora oraz prace 

konieczne nie wymienione w wytycznych inwestora a wynikłe z innych uwarunkowań i 
spełnienia wymogów SANEPID, ZUS, NFZ, PFRON.  
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Budynek Kasztanowy Dwór usytuowany jest w Rymanowie Zdroju przy ul. Kasztanowej. 
Budynek jest użytkowany w ruchu ciągłym. Część robót budowlanych będzie mogła być 
wykonywana na ruchu bez zatrzymania pracy obiektu, natomiast część będzie wymagać albo 

częściowego lub całkowitego zatrzymania pracy obiektu.  
Wykonawca robot przedstawi harmonogram prac do wykonania z proponowanymi przerwami 
w ruchu budynku do zatwierdzenia przez inwestora. Informacja o zatrzymaniu pracy obiektu 

wykonawca przedstawi do zatwierdzenia co najmniej na 10 dni przed zatrzymaniem pracy 
obiektu. Wskazane jest aby w trakcie robót remontowych utrzymać ciągłą pracę restauracji i 
kilku 4-5 pokoi. Wykonawca winien tak planować prace , aby przerwa w pracy ciągłej w/w 

restauracji i kilku pokoi nie wyniosła dłużej niż 7 dni.  
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:  
Podstawową funkcją obiektu będzie udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych dla 

pacjentów kierowanych przez ZUS, NFZ, PFRON. Świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne 
udzielane będą w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych, w oparciu o 
zarejestrowany zakład rehabilitacji.  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
2.1. Wymagania podstawowe.  
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z 
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  
a) Zamawiający wymaga, aby zastosować przez wykonawcę w projekcie technologie i 

rozwiązania techniczne elementy konstrukcyjne budynku będą miały trwałość nie mniejszą 
niż 50 lat,  
b) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,  
c) urządzenia wyposażenia technicznego obiektu zapewniały sprawne funkcjonowanie w 
okresie, co najmniej 15 lat,  
 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i 
jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem 
jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 
projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  
Zamawiający wymaga aby wybrane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie cechowały 

się dużą trwałością i walorami użytkowymi.  
Wszystkie rozwiązania systemowe proponowane przez Wykonawcę musza być kompatybilne 
z systemami już istniejącymi.  

Wykonanie przedmiotu zamówienia warunkuje projekt konstrukcyjno-budowlany i uzyskane 
pozwolenie na budowę oraz wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane 

przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
2.2. Wymagania funkcjonalno - użytkowe.  
Podstawową funkcją obiektu będzie udzielanie świadczeń leczniczo - rehabilitacyjnych dla 

pacjentów kierowanych przez ZUS, NFZ, PFRON. Świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne 



udzielane będą w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych, w oparciu o 

zarejestrowany Zakład Rehabilitacji.  
2.3. Wymagania dodatkowe.  
1) Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:  
a) wykonać ekspertyzy techniczne pozwalające potwierdzić możliwość podniesienia obiektu z 

dodatkowym obciążeniem istniejących fundamentów bez konieczności wykonania 
dodatkowych prac przy fundamentach,  
b) wykonać ekspertyzy budowlane, które potwierdza możliwość rozbudowy obiektu na 

tarasie z uwzględnieniem j/w dodatkowych obciążeń,  
c) zapewnić dokumentację geodezyjną przed projektowaniem jak i po zakończeniu robót 
inwestycyjnych pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania.  

2) Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do:  
a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli okaże się to konieczne z uwagi 
na przyjęty zakres prac modernizacyjnych;  

b) opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów odbiorowych;  
3.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ  

3.1. Zakres dokumentacji, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne.  
- inwentaryzacja do celów projektowych;  
- koncepcja architektoniczna przygotowana w oparciu o informacje z PFU oraz dodatkowe 

wymagania inwestora do zatwierdzenia przed wykonaniem projektu właściwego;  
- ekspertyzy techniczne określające możliwość przebudowy z nadbudowa;  
- projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej;  
- projekt architektoniczno-budowlany;  
- projekt instalacji wod.kan, i c.o.-poprawa efektywności i wynikająca z rozbudowy 

modernizacji obiektu  
- projekt remontu klimatyzacji i wentylacji; poprawa efektywności i wynikająca z rozbudowy 
modernizacji obiektu  

- projekt remontu instalacji elektrycznej - wynikająca z rozbudowy modernizacji obiektu  
- informacja BIOZ;  
- konieczne i niezbędne uzgodnienia /Sanepid, BHP ,Rzeczoznawca ds. P.poż., UDT./;  

- uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.  
d) Zamawiajacy wymaga , aby zastosować przez wykonawcę w projekcie technologie i 
rozwiązania techniczne elementy konstrukcyjne budynku będą miały trwałość nie mniejszą 
niż 50 lat,  

e) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,  
f) urządzenia wyposażenia technicznego obiektu zapewniały sprawne funkcjonowanie w 

okresie, co najmniej 15 lat,  
  
 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i 
jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem 
jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 
projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  
Zamawiający wymaga aby wybrane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie cechowały 

się dużą trwałością i walorami użytkowymi.  
Wszystkie rozwiązania systemowe proponowane przez Wykonawcę musza być kompatybilne 
z systemami już istniejącymi.  

3.2. Wymagania ogólne.  



1) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z 
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  
2) O ile będzie to możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym 
dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego :  

a) określone w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU);  
b) przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

3) Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać 
Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze 
(kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość 

inną techniką.  
4) Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący.  

3.3. Projekt budowlany.  
1) Projekt budowlany powinien odpowiadać wymaganiom określonym w :  
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z późn.zm);  

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm).  
2) Projekt budowlany powinien uwzględniać zakres i specyfikę planowanych prac i robót 

budowlanych.  
3) Projekty remontu instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji powinien 
uwzględniać zakres i specyfikę w/w robót.  

4) W dokumentacji projektowej należy wydzielić opracowania (tomy) zgodnie z systematyką 
podziału robót budowlanych i instalacyjnych.  
5) Projekt budowlany powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126) 

i opracowaną z uwzględnieniem specyfiki projektowanych robót budowlanych.  
6) Projekt budowlany stanowi załącznik do decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia 
na wykonanie robót objętych projektem budowlanym i powinien zostać przekazany 

Zamawiającemu co najmniej w 2 egzemplarzach, przy czym i egz. stanowi załącznik do 
wymienionej decyzji.  
7) Ponadto projekt budowlany należy przekazać w formie elektronicznej w postaci jednego 
pliku PDF (skan podpisanego przez autora opracowania) i plików DWG (rysunki). Wszystkie 

pliki dotyczące projektu budowlanego należy przekazać łącznie na jednym nośniku 
optycznym CD lub DVD.  
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.  

4.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 
niniejszym PFU na cele budowlane, wynikające ze stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
4.2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem modernizacji  
1) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 z 

późn. zm).  
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 
2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890).  
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wysokości 
opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 696);  

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z późn.zm);  



5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 
zm.).  
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jak mi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. 

poz. 690 z późn. zm).  
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).  
4.3. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.  
1) Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.  
2) Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji 
dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz 

infrastruktury technicznej.  
3) W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i 

infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.  
4) Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez Zamawiającego 
dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje 

przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagają 
zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i/lub ustaleń 
własnych Wykonawcy.  

5) W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie 
uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.  

6) Jeśli okaże się to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do 
reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej 
oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem 

dokumentacji, z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich 
decyzji, postanowień, uzgodnień itp. ponosić będzie Wykonawca.  
7) Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony z opłat skarbowych.  

8) Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą nieruchomości do celów projektowych ani 
wynikami badań gruntowo-wodnych terenu nieruchomości  
9) Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i 
telefonicznej oraz posiada własna-lokalną kotłownię.  

10) Z uwagi na brak dokumentacji technicznej inwestor udostępni obiekt do wizji i dokonania 
inwentaryzacji  
4.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia.  

W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamówienia Wykonawca powinien 
uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z 
lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania :  

1) W trakcie wykonywania robót budowlanych obiekt będzie częściowo na ruchu-przewidzieć 
ciągłą prace restauracji i kilku pokoi hotelowych. Wszelkie konieczne przestoje całości, lub 
części budynku będą zgłaszane przez Wykonawcę Inwestora z wyprzedzeniem 10 dni do 

uzgodnienia. Wykonawca poczyni starania aby czas przerwy w ciągłej pracy restauracji i kilku 
/4 do 5 pokoi/ nie był dłuższy niż 7 dni.  
2) Zamawiający nie posiada pustych pomieszczeń wewnątrz budynku i nie udostępni 

wykonawcy miejsca na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Wykonawca 
zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt pozyskać oraz zabezpieczyć 
teren i pomieszczenia na potrzeby zaplecza robót.  

3) Gruz, demontowane materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące 



z demontażu Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt wywieźć 

poza teren nieruchomości i zutylizować-sukcesywnie  
4) Miejsca prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie skutecznie zabezpieczyć 
przed dostępem nieupoważnionych pracowników Zamawiającego oraz przez działaniem 
czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru).  

5. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU.  
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części SIWZ. Każdą 

dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców..  
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści 

niniejszej PFU. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą 

rozpatrywane. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom. 


