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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
(opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 

z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) 

 

 

Nazwa zamówienia: 

 

Malowanie elewacji budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

 

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

ul. Zamkowa 1. 

 

 

Nazwy i kody CPV robót budowlanych: 

Główny kod CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45442110-1 Malowanie budynków 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

 

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

 ul. Zamkowa 1,  

 47-400 Racibórz 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

 
Leszek Kuzdrowski 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia: „Malowanie elewacji budynków Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu” obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji 

projektowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii                     

i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie 

wszystkich niezbędnych odbiorów. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

 

1) dokumentacji projektowej dot. malowania elewacji budynków CKZiU nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm. oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki  i ich usytuowanie Dz. U. z 2019r., po. 1065 z późn. zm.), 

2) malowania elewacji zespołu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” a w tym: budynku A , łącznika sali gimnastycznej z budynkiem A,  budynku małej sali 

gimnastycznej wraz z jej zapleczem sportowym (szatnie), 

3) wykonania remontu cokołów w/w budynków wraz z filarami przed wejściem do budynku A, 

4) demontażu z elewacji na czas remontu wraz z ponownym montażem logotypu szkoły. 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne 

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego. 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z możliwości 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” zlokalizowane jest                         

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1. Budynki objęte przedmiotem zamówienia, to funkcjonujące 

obiekty szkolne w których kształci się młodzież Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia                  

nr 4. 



 

 
3 

Budynek A, to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem o spadku ~8%, 

połączony z salą gimnastyczną łącznikiem. Łącznik to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przykryty 

dachem jednospadowym o spadku ~8%. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym (szatnie) to 

budynek parterowy, zróżnicowanej wysokości kondygnacji parteru: sala ~ 7,5 m, zaplecze sportowe 

(szatnie) ~ 3 m. 

W 2003 r. budynki szkoły zostały poddane termomodernizacji – ściany zewnętrzne są ocieplone 

płytami styropianowymi i pokryte cienkowarstwową wyprawą elewacyjną. Obecnie elewacje 

budynków szkoły wymagają remontu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Wymiary budynków podlegających malowaniu. 

 

Rysunek 1 przedstawia zewnętrzne wymiary (w metrach) budynków będących przedmiotem 

remontu.  

 

Przybliżone wysokości obiektów podlegających malowaniu: 

 

- budynek A: ~ 13 m 

- łącznik sali gimnastycznej z budynkiem A: ~ 4 m 

- sala gimnastyczna: ~ 8 m 

 

Szacowana powierzchnia malowania po wyłączeniu powierzchni okien i drzwi:  

 

- budynek A: ~ 2550 m2 

- sala gimnastyczna wraz z łącznikiem: ~ 1050 m2 
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Przybliżone wysokości cokołów wokół budynków: 

 

- budynek A:  strona północna ~ 1,8 m, strona południowa ~ 0,7 m, 

- łącznik sali gimnastycznej z budynkiem A: ~ 0,7 m 

- sala gimnastyczna: ~ 0,7 m 

 

Przybliżone wymiary filarów przed wejściem do budynku A: 

- ilość filarów: 5 szt. 

- średnica filara: ~ 0,4 m 

- wysokość filara: ~ 3,4 m 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 Malowaniu podlega całość elewacji budynków wyszczególnionych w zakresie przedmiotu 

zamówienia do linii ich cokołów. Przed malowaniem należy usunąć wszystkie ubytki w warstwie 

ocieplającej wraz z nałożeniem w tych miejscach cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej. 

Odchodząca stara powłoka malarska podlega usunięciu. Przed malowaniem należy przeprowadzić 

proces odgrzybiania powierzchni fasady oraz jej umycie myjką wysokociśnieniową. Malowanie musi 

zostać przeprowadzone minimum dwukrotnie farbami fasadowymi (silikonowymi), odpornymi na 

warunki zewnętrzne. Kolorystyka musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, gdzie przyjmuje się 

wykonanie malowania elewacji wszystkich budynków w jednym kolorze, w odcieniu jasnej zieleni. 

Wnęki okien i drzwi mają zostać pomalowane w kolorze białym. Malowaniu podlegają także 

wszystkie kraty okienne w budynkach objętych przedmiotem zamówienia. Po wcześniejszym 

oczyszczeniu, powinny zostać pomalowane farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym. Renowacji 

podlegają także wszystkie cokoły wokół budynków objętych przedmiotem zamówienia. Przewiduje 

się wykonanie na nich tynku żywicznego w kolorze zielonym (kolorystyka do uzgodnienia                            

z Zamawiającym). Przed nałożeniem tynku, miejsca w których odchodzi stara warstwa, muszą zostać 

oczyszczone wraz z uzupełnieniem warstwy podłoża. Wszystkie głuche tynki podlegają usunięciu.               

W tej samej technologii mają zostać wyremontowane filary przed wejściem do budynku A. 

Zamawiający oczekuje uzupełnienia kratek osłaniających otwory wentylacyjne poddasza budynków. 

Istniejąca instalacja rynnowa nie podlega malowaniu. Na czas remontu Zamawiający oczekuje 

demontażu logotypu szkoły z fasady południowej budynku. Po ukończeniu remontu Wykonawca 

dokona ponownego montażu. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia nie mogą spowodować 

wyłączenia budynków z użytkowania.  

Na czas remontu, Zamawiający oczekuje zabezpieczenia wejść do budynków, tak aby można 

było bezpiecznie z nich korzystać. Zabezpieczenie okien na czas malowania, należy do Wykonawcy. 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 

minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować  jako sugestie Zamawiającego.  

  

Zdjęcia przedstawiające stan obecny elewacji poszczególnych budynków – stanowią                             

załącznik do PFU 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Prace renowacyjne mają na celu poprawę estetyki zespołu budynków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”. Obecny stan elewacji, jej warstwy ocieplającej, 

wymaga usunięcia ubytków powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych. Jest to element 
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niezbędny do ograniczenia ubytków ciepła. Spora część elewacji pokryta jest naciekami oraz 

zanieczyszczeniami, które w znaczący sposób wpływają na jej walory estetyczne. 

 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

 

Należy uwzględnić parametry oraz wskaźniki dotyczące planowanej inwestycji. 

Dokumentacje projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami 

wymienionymi w części II. 

Brak wyszczególnienia jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ich stosowania. 

1) Projekt powinien zawierać wycenę poszczególnych elementów w zakresie określonym w pkt 

1.2. 

2) Projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.). 

3) Projekt powinien uwzględniać przyjętą kolorystykę elewacji wraz z cokołami wszystkich 

budynków objętych przedmiotem zamówienia. 

4) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wymaganych opinii, 

sprawdzeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym 

uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp innych wymaganych do 

uzyskania pozwoleń na budowę, konserwatora zabytków. 

5) Wykonawca winien wykonać projekt wykonawczy w zakresie określonym w pkt 1.2. 

6) Wykonawca winien wykonać przedmiary robót w zakresie określonym w pkt 1.2. 

7) Wykonawca winien wykonać kosztorysy inwestorskie w zakresie określonym w pkt 1.2. 

8) Wykonawca winien wykonać ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót w zakresie określonym w pkt 1.2. 

 

 

Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 

 

Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, 

zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, w tym z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie 

z zapisami umowy, a także z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto do Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy udzielenie gwarancji na 

warunkach określonych w umowie. 

 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem                 

i higieną pracy, jak również musi zapewnić prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniających wymogi sanitarne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

pracownikom odpowiednich i aktualnych szkoleń BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań 

lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń, 



 

 
6 

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania budowy, 

 

 

2) Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej 

ilości. 

Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robót lub personelu 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

 

3) Ochrona środowiska 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie materiały niebezpieczne powinny być 

odpowiednio zabezpieczone, składowane i używane według instrukcji użytkowania. Gruz należy 

poddać utylizacji do ponownego przetworzenia, dotyczy szczególnie gruzu ceglanego, kamiennego                

i betonowego. Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Materiały zastosowane do wykonania zamówienia winny mieć pełną dokumentację, 

potwierdzającą ich przydatność do realizacji niniejszego zamówienia. 

 

4) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim przez wadliwe wykonanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenia istniejących obiektów                                  

i infrastruktury. W razie uszkodzenia budynków, urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

poinformuje o tym Zamawiającego i będzie współpracował przy naprawie i usuwaniu skutków 

uszkodzenia. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację robót, zgodnie 

z zaprojektowaną technologią i zapewnienie bezpieczeństwa na budowie w trakcie wykonywania 

prac. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Planowane roboty nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu 

budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej. 

2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania obiektem na cele budowlane. 

 

Podstawy prawne: 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 

1065 z późn. zm.), 
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3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 

z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 


