


 

1 Program funkcjonalno - użytkowy 

NAZWA I KODY CPV WG WSPÓLNEGO SLOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

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

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 - Badanie gruntu 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45112330-7 - Rekultywacja terenu 

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 

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

                       lub ich części  

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek 

45211360-0 - Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast 

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci 

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne                 

                       podobne roboty specjalistycze 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót  
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1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

    Poniższe opracowanie przedstawia program funkcjonalno - użytkowy dla 

obszaru przewidzianego do rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja 

Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej 

Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z 

otoczeniem” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Atrakcyjność 

obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działania 3.2: Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013. 

    Program funkcjonalno – użytkowego obejmuje niżej wymieniony zakres 

przewidziany do rewitalizacji: 

  

1. Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. 

2. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski. 

3. Rewitalizacja Parku Miejskiego 

4. Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury. 

5. Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej. 

6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt zabytkowy 

 

    Układ urbanistyczny Śródmieścia miasta Hrubieszów w granicach wpisu do 

rejestru zabytków pod nr A-164/72 objęty jest prawną ochroną konserwatorską. 

Z tego względu wszelkie działania związane z rewitalizacją należy uzgadniać       

z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Zamościu, 

respektując wszelkie zalecenia i wytyczne konserwatorskie oraz w oparciu o 

materiały ikonograficzne dostępne w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława 

Staszica w Hrubieszowie. Wymagane są pozwolenia konserwatorskie na zadania 

objęte programem funkcjonalno – użytkowym oraz nadzór autorski. Teren 

objęty opracowaniem opisany jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Śródmieścia” Hrubieszowa. Poza tym wszystkie prace ziemne 

realizowane w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Śródmieścia oraz 

przy zabytkowym dworku ulica Staszica 9 należy prowadzić pod stałym 

nadzorem archeologicznym, które wymagają uzyskania odrębnego pozwolenia 

LWKZ. Wymagania konserwatorskie nakładają obowiązek stosowania 

materiałów o wysokiej jakości.  
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    Dla budynku dworku przy ulicy Staszica 9 należy opracować ekspertyzę 

techniczną wraz z propozycja rozwiązań konstrukcyjnych. Na etapie prac 

projektowych należy wykonać badania architektoniczne celem określenia zakresu 

prac remontowych, możliwości przywrócenia historycznych elementów wystroju 

architektonicznego. W odniesieniu do proponowanego materiału pokrycia dachu 

oraz formy ogrodzenia obiektu należy dokonać kwerendy archiwalnej i 

materiałów ikonograficznych, które ukierunkują rozwiązania projektowe zgodnie 

z wymogami konserwatorskimi. Projekt powinien objąć kapitalny remont 

budynku z elementami wzmocnienia konstrukcji, wykonaniem izolacji, wymianą 

pokrycia dachowego, dociepleniem poddasza, wymianą stolarki. Przed 

przystąpieniem do prac projektowo – budowlanych należy opracować koncepcję 

projektu remontu budynku i wstępnie uzgodnić przez LWKZ.   

    Ochronie podlegają przede wszystkim: historyczne rozplanowanie miasta, 

obiekty wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w ewidencji zabytków, 

ukształtowanie krajobrazu obejmujące charakter historycznego układu miasta, 

konfigurację skarpy nadrzecznej, otwartą przestrzeń łąk doliny rzeki Huczwy, 

tradycje lokalne oraz zieleń miejska.  

    Wszelkie rozwiązanie koncepcyjne i projektowe Wykonawca zobowiązany jest 

uzgadniać z Zamawiającym na etapie projektowania.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych musi bezwzględnie 

dokonać wizji w terenie oraz stosować się do warunków wydanych przez 

odpowiednie organy, jak również wytycznych, opinii, ekspertyz, pozwoleń i 

innych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania. 

 

1.1.1 Krótki rys historyczny. 

    Miasto Hrubieszów położone jest na niewielkim wzniesieniu w dolinie rzeki 

Huczwy, niegdyś oblane jej wodami i jeziorami. Powstało przy średniowiecznym 

trakcie z Lublina na Ruś. Osada istniała już w XIII wieku i leżała na terenie 

Księstwa Halicko - Włodzimierskiego. Można przypuszczać, że powstała w 

połowie tego stulecia, po zniszczeniu przez Tatarów grodu Wołyń w pobliskim 

Gródku.  

    Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254 roku, co pozwala 

przypuszczać, że miasto należało ówcześnie do Grodów Czerwieńskich stanowiąc 
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ruski gród obronny. Prawa miejskie magdeburskie Hrubieszów uzyskał w 1400 

roku z rąk Władysława Jagiełły.  

    Historia miasta na przestrzeni wieków pokazuje nam jak było ono ważnym 

ośrodkiem skupiającym wiele kultur. Do dnia dzisiejszego miasto przyciąga 

uwagę turystów wieloma zabytkami oraz swoim niezwykłym klimatem jednak, 

aby w pełni wykorzystać jego potencjał niezbędna jest rewitalizacja centrum 

miasta. 

 

1.1.2 Cele rewitalizacji. 

         Rewitalizacja jest to proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i 

gospodarczych, których celem jest wyprowadzenie określonego obszaru z trudnej 

sytuacji, przywrócenie mu dawnych funkcji, bądź też stworzenie sprzyjających 

warunków do jego dalszego rozwoju. Jest to szereg działań podjętych w celu 

zrównoważonego rozwoju określonych obszarów. Możemy wyróżnić kilka 

podstawowych celów rewitalizacji: 

                    - stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum miasta 

                    - ożywienie społeczno – gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni  

         publicznej 

                    - zwiększenie długości ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz chodników 

                    - poprawa estetyki wyglądu miasta poprzez rewitalizację terenów zielonych 

       - odnowienie obiektów zabytkowych 

       - rozwój kultury i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 

       - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  

       - poprawa możliwości komunikacyjnych 

       - wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną 

       - integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu  

         społecznemu 

                    - polepszenie stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i         

                      grzewczej 

                    - modernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z otoczeniem 

         Głównym celem procesu rewitalizacji jest ograniczenie negatywnych skutków 

procesów zachodzących na terenie miasta i zahamowanie degradacji jego 

substancji. 
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1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

     Poniższy program funkcjonalno – użytkowy dotyczy następujących obiektów 

oraz robót: 

 

1. Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. 

    Istniejący Bazar Miejski w Hrubieszowie zlokalizowany jest między ul. 

Łazienną, Ludną i Prostą na działkach o numerach ewidencyjnych 437/21, 

437/22, 437/23, 437/5. 

    Bazar zajmuje obecnie powierzchnię 0, 24 ha. Stan obecny bazaru jest zły, gdyż 

teren jest mocno zdegradowany. Znajdują się tak kioski handlowe o 

prowizorycznej konstrukcji oraz znikomych walorach estetycznych. Istniejąca 

nawierzchnia terenu jest bardzo nierówna, wykonana z różnych materiałów. Tak 

zdegradowana nawierzchnia stanowi zagrożenie dla odwiedzających bazar, gdyż 

szereg nierówności może doprowadzić do upadku. W obrębie bazaru znajduje się 

również budynek o powierzchni 140m2, z czego 80m2 przeznaczone jest do 

remontu. Ze względu na zły stan techniczny wymaga remontu kapitalnego. Ze 

względu na chaotyczny układ obiektów handlowych oraz ich bardzo zwartą 

zabudowę na terenie tym brakuje przestrzeni do komunikacji, a także 

wyznaczonych miejsc postojowych. Teren jest oświetlony tylko latarniami 

ulicznymi. 

  Stan istniejący: 

- nawierzchnia – płytki betonowe o różnych kształtach, wielkości i fakturze. 

Płytki są zapadnięte, spękane oraz zawilgocone ze względu na brak odwodnienia 

terenu. Brak stabilnej konstrukcji pod nawierzchnią. 

- ogrodzenie – istniejące ogrodzenie jest w złym stanie technicznym i wizualnym. 

Długość – 145 m. Jest to ogrodzenie metalowe, przęsłowe - wypełnienie 

metalowe na słupkach stalowych. Kolor zielony. Ogrodzenie jest krzywe, 

elementy pordzewiałe. 

- odwodnienie – brak odwodnienia terenu.   

- oświetlenie – brak docelowego oświetlenia bazaru. Doświetlony jest tylko 

światłem z latarni ulicznych. 

- stanowiska handlowe- stanowiska o konstrukcji stalowej szkieletowej, lady 

płytowe. Stanowiska są pokryte płytami eternitowymi falistymi. Płyty te są w 
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bardzo złym stanie technicznym o różnej wielkości, fakturze i kolorze. Są 

popękane, z uszczerbkami, przeciekające. 

- budynek w obrębie bazaru – budynek przy ulicy Ludnej, o powierzchni 140 m2. 

W części budynku od ulicy Targowej znajdują się odremontowane szalety. 

Ogólnie budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. 

Ściany obiektu są budowane z cegły. Tynki cementowo – wapienne, spękane i z 

wieloma ubytkami. Stolarka okienna drewniana – do wymiany. W oknach 

znajdują się kraty metalowe. Więźba budynku – drewniana, pokrycie częściowo 

nowe – blacha falista. Przed przystąpieniem do remontu na etapie projektowania 

należy dokonać ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukcji, gdyż stan obiektu 

jest zły.    

    Przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru 

Miejskiego: 

• wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi 

przy chodniku wraz z murkiem oporowym  

• wykonanie odwodnienia terenu 

• oświetlenie bazaru 

• budowa boksów handlowych  

• ogrodzenie terenu całego bazaru  

• monitoring wizyjny 

• zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony Ludnej i Prostej 

• Remont budynku przy ul. Ludnej  

         

2. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski. 

    Omawiany obszar zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 

902/6, 901. Działka o numerze 902/6 zajmuje powierzchnię 0, 3384 ha. Około ¼ 

działki 902/6 stanowi skwer, pozostałą część zajmuje ulica o nawierzchni 

asfaltowej. Prace związane z przebudową ul. Rynek na Deptak Miejski mają na 

celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni służącej nie tylko celom handlowym, ale 

również mogącej być miejscem zgromadzeń, uroczystości kulturalnych, 

rozrywkowych jak i terenem atrakcyjnym dla osób chcących odpocząć. Wszystkie 

przewidziane prace mają na celu zapewnienie tych warunków oraz umożliwienie 

swobodnego funkcjonowania przestrzeni handlowo – parkingowej.  
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Stan istniejący: 

    Cały obszar jest aktualnie zaaranżowany. Znajduje się tam skwer zielony, 

deptak wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze) oraz część o 

nawierzchni asfaltowej. Zieleń stanowią drzewa iglaste, krzewy oraz żywopłot. 

Na środku skweru zielonego znajduje się pomnik, do którego prowadzi dojście 

wykonane z kostki granitowej. Pozostała nawierzchnia wykonana jest z kostki 

brukowej betonowej w kolorze czerwonym.   

    Przewiduje się następujący zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na 

Deptak Miejski: 

• likwidacja skweru zielonego 

• utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo - jezdnego 

• budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy 

Sutki 

• monitoring wizyjny 

• mała architektura 

• umiejscowienie lamp ulicznych 

• budowa odwodnienia 

• urządzenie zieleni  

• tablica informacyjna z planem miasta 

• Hot spot 

 

3. Rewitalizacja Parku Miejskiego. 

    Park Miejski im. „Solidarności” w Hrubieszowie zlokalizowany jest na działce 

o numerze 222/4. Zajmuje on powierzchnię około 1, 4152 ha.  

Stan istniejący: 

    Park Miejski zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Narutowicza, mjr Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala”, Bolesława Prusa oraz 3 –go Maja. W parku znajdują się 

liczne nasadzenia o drzewostanie mieszanym – iglaki, drzewa liściaste oraz liczne 

krzewy. W granicach parku zlokalizowany jest pomnik oraz dom Bolesława 

Prusa, w którym obecnie znajduje się kancelaria przyległej Cerkwi. W parku 

Umiejscowiono również kamień z tablicą upamiętniającą Bolesława Leśmiana 

oraz ustawiono dwie tablice informacyjne. W parku rośną drzewa ważne ze 

względu na swoją wartość historyczną oraz przyrodniczą - dąb Sobieskiego, pod 
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którym zgodnie z miejscową legendą odpoczywał król Jan III Sobieski po jednej z 

bitew oraz drzewa upamiętniające ważne osobistości – dąb Skrobiszewskiego 

poświęcony pamięci ppłk. Józefa Skrobiszewskiego zamordowanego w Katyniu. 

Dąb posadzono w ramach akcji „ Katyń…ocalić od zapomnienia ”, której celem 

jest posadzenie w polskich parkach i na miejskich skwerach do 2010 roku 21.473 

dębów pamięci. Na terenie obiektu umiejscowiona jest także studnia głębinowa z 

pompą ręczną. Teren wokół studni nie jest zagospodarowany. 

  Nawierzchnie w parku wykonane jest z kostki brukowej betonowej w kolorze 

szarym. Ogrodzenie parku stanowi cokół ceglany tynkowany o wysokości około 

30 cm, zwieńczony płytą betonową. Wysokość ogrodzenia jest zróżnicowana na 

całej długości. Długość ogrodzenia od ulicy Dobrzańskiego – 155m, od 

Narutowicza – 85 m, od ulicy Prusa – 185m. Powyżej cokołu ceglanego znajduje 

się ogrodzenie metalowe – z rur o profilu zamkniętym, malowane farbą w kolorze 

zielonym. Cokół jest w bardzo złym stanie technicznym. Ogrodzenie jest 

zdewastowane. Łączna wysokość ogrodzenia z cokołem – około 1, 30 m. Tynk w 

wielu miejscach odpada, widoczne są liczne zawilgocenia. Od strony ulicy 

Bolesława Prusa ogrodzenie stanowi siatka metalowa ze słupkami betonowymi.  

    Do Parku Miejskiego prowadzą dwa wejścia narożne, jedno zlokalizowane u 

zbiegu ulic Narutowicza i Dobrzańskiego, drugie u zbiegu ulic Narutowicza i 

Prusa. Wejścia wymagają kapitalnego remontu. Wejście przy ulicy mjr 

Dobrzańskiego stanowią stopie z płyt lastrykowych – 7 stopni wraz z rampą, 

natomiast z drugiej strony stopnie z płyt lastrykowych – 5stopni i rampa. Płyty te 

są w złym stanie technicznym i są zawilgocone. Murki przez wejściach są 

pozbawione w wielu miejscach tynku, z licznymi ubytkami.  

    Park jest zaaranżowany. Znajduje się tam plac zabaw dla dzieci oraz plac 

fitness. Cześć ławek parkowych jest o konstrukcji żeliwnej z drewnianymi 

siedziskami, cześć natomiast o konstrukcji betonowej (zgodnie z załączoną 

dokumentacją fotograficzną). Teren parku jest oświetlony. Oświetlenie stanowią 

lampy pojedyncze na cokole betonowym.           

    W granicach parku zlokalizowany jest szalet miejski o powierzchni użytkowej 

około 65 m2. Szalet umiejscowiono pod ziemią. Prowadzą do niego dwa zejścia 

schodkami, oddzielnie do części dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn. Zejścia są w 

złym stanie technicznym. Szalet wymaga kapitalnego remontu. Na ścianach widać 
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liczne zawilgocenia, zagrzybienia i ogniska pleśni. Wykończenie pomieszczeń, 

wyposażenie oraz biały montaż podlega całkowitej wymianie.    

Przedsięwzięcie przewiduje następujący zakres prac:  

 naprawa ogrodzenia  

 wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza 

 zakup i montaż nowych ławek parkowych 

 zakup i montaż koszy na śmieci  

 wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa  

 wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych  

 zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego 

 wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta 

Hrubieszowa 

 urządzenie zieleni parkowej 

 uzupełnienie placu zabaw 

 wykonanie studni chłonnych  

 remont szaletu miejskiego 

4. Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury. 

    Omawiany teren zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 

406/6, 406/8 o łącznej powierzchni około 0, 7923 ha. 

Stan istniejący: 

    Teren przy Hrubieszowskim Domu Kultury został już częściowo 

zagospodarowany poprzez remont nawierzchni przy wejściu głównym, remont 

schodów zewnętrznych oraz murków oporowych. Nawierzchnia od frontu obiektu 

– od ulicy 3-go Maja wykonana jest z kostki brukowej granitowej, podobnie 

schody wejściowe wykonano z granitu. Do zaplecza obiektu prowadzi droga 

dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Długość drogi – około 80 m, szerokość -     

4 m. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltową. Nawierzchnia jest w złym 

stanie technicznym, występuje na niej szereg nierówności, spękań i ubytków. 

Droga ograniczona obustronnie krawężnikami. Krawężniki o różnej wysokości, 

zdewastowane, z wieloma ubytkami. Plac na tyłach budynku o powierzchni około 

1620 m2 o zróżnicowanej nawierzchni. Częściowo jest to asfalt, częściowo płyty 

betonowe. Na tyłach obiektu znajduje się budynek o wymiarach 6,5 m x 8,5 m, w 

którym wyodrębniono dwa stanowiska garażowe.  
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    Całość obiektu ogrodzona jest ogrodzeniem, na które składa się cokół ceglany  

z czapką betonową – wysokość około 60 cm oraz przęsła metalowe w kolorze 

szarym. Cokół pełni jednocześnie rolę murku oporowego. Od stron południowej   

i wschodniej ( długość ogrodzenia 162 m) występują znaczne ubytki w częściach 

murowanych. Od strony wschodniej występuje stopniowanie wysokości murku 

zgodnie z ukształtowaniem terenu.  

    Od podwórza zlokalizowane są schody zewnętrzne do piwnicy betonowe z 

murkiem oporowym żelbetowym. Na poziom parteru prowadzą trzy wejścia ze 

schodami zewnętrznymi.  

Brak jest odwodnienia terenu. 

 W ramach rewitalizacji przewiduje się następujący zakres prac: 

 utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową 

 remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej 

i południowej 

 remont boksów garażowych 

 przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń 

nad wszystkimi czterema wejściami 

 likwidacja barier architektonicznych 

 wymiana oświetlenia zewnętrznego 

 urządzenie zieleni  

 mała architektura  

         Zadanie nie obejmuje robót, które już zostały wykonane – nawierzchnia przy 

wejściu głównym, remont schodów zewnętrznych oraz murki oporowe – 

powierzchnia około 1245 m2. 

 

5. Parkingi 

    Teren pod projektowane parkingi zlokalizowany jest na działkach o numerach 

338/19, 338/20, 338/26 o łącznej powierzchni około 0,166 ha, z czego parkingi 

zajmą powierzchnię około 0,15 ha. 

Stan istniejący: 

    Teren jest obecnie niezagospodarowany. 

Planowane jest:                         

Parkingi przy ul Targowej i Ludnej  
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 ilość stanowisk  

 oświetlenie   

 ogrodzenie    

 

6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt zabytkowy 

          Budynek mieszkalny przy ulicy Staszica 9 i towarzyszące obiekty położone są 

na działkach o numerach 440, 439/4, 445/15. Budynek jest obiektem 

zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru ZA/179 z 

13.09.1977 roku – Obwieszczenie Nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wykazu 

zabytków wpisanych do zabytków nieruchomych „A”. W budynku znajdują się 

cztery mieszkania, trzy na parterze i jedno na poddaszu. Obiekt jest częściowo 

podpiwniczony. 

 

Stan istniejący: 

    Budynek został wzniesiony w końcu XIX wieku. Jest to obiekt parterowy z 

poddaszem i częściowym podpiwniczeniem. 

    Usytuowany jest w środkowej części śródmieścia Hrubieszowa. Od frontu 

znajduje się ganek, którego zadaszenie wsparte jest na dwu murowanych filarach. 

Bryła obiektu prostopadłościenna. Rzut założony na planie zbliżonym do 

kwadratu, dwutraktowy, z sienią przelotową. Fundamenty oraz ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne wykonane są z cegieł ceramicznych pełnych – obustronnie 

tynkowane.  

    Strop nad parterem stanowią belki drewniane, nad piwnicą natomiast występuje 

sklepienie łukowe spłaszczone ceglane. Posadzki: wylewka betonowa w 

korytarzu, pozostałe - deski na legarach.   Elewacje zwieńczone są gzymsem 

koronującym. Szczyty elewacji bocznych również obwiedzione są gzymsem. W 

elewacji północnej w części szczytowej występują gzymsy nadokienne.  

    Więźba dachowa jętkowa, ze ścianami stolcowymi. Dach dwuspadowy.  

Pokrycie dachu – papa. Na poddasze obiektu prowadzą schody policzkowe 

drewniane o wymiarach 15 x 20 x 21. Okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe. Drzwi 

dwuskrzydłowe – zewnętrzne, jednoskrzydłowe płycinowe wewnętrzne.    

    Stan techniczny obiektu jest bardzo zły. Po 1945 roku budynek był trzykrotnie 

tynkowany. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku obiekt 
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był remontowany. Zamurowano wówczas trzy okna oraz usunięto balkon 

znajdujący się na elewacji południowej. 

    Wymagana jest bezwzględnie ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego 

obiektu. Na ścianach widać liczne spękania, część pęknięć muru jest bardzo 

poważna, co grozi katastrofą budowlaną. Należy wykonać odkrywki przy 

fundamentach, w celu określenie ich stanu technicznego. Brak jest odpowiednich 

izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. Tynki i posadzki są w bardzo złym 

stanie. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne są zagrzybione. Konieczne jest 

opracowanie metod odgrzybienia ścian i tynków przez uprawnionego mykologa. 

Istniejące stropy wykazują duże ugięcia. Elementy drewniane w konstrukcji 

obiektu są porażone przez grzyby i owady. Nie nadają się one do ponownego 

wykorzystania po remoncie.   

    Do obiektu doprowadzona jest zimna woda, której ujecie znajduje się w 

korytarzu. Brak jest sanitariatów. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za 

pomocą piecyków indywidualnych – trzony i piece kuchenne z kafli białych. 

Więźba dachowa i pokrycie dachu wymagają wymiany. Przy budynku znajdują 

się komórki oraz ustęp, który należy usunąć. Teren nie jest ogrodzony.   

    

      Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymaga gruntownego remontu, 

którego zakres podany jest w dalszej części opracowania. 

 

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

    Projekt rewitalizacji centrum Hrubieszowa jest jednym z projektów 

uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 

2007-2015. Ma on na celu przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących 

w różnych sferach życia. Niewątpliwie rewitalizacja centrum Hrubieszowa 

wpłynie korzystnie na poprawę infrastruktury technicznej, a co za tym idzie na 

stworzenie lepszych warunków funkcjonowania istniejącym podmiotom. 

Zwiększy to niewątpliwie zatrudnienie poprzez stworzenie większej ilości 

stanowisk pracy oraz wpłynie na pobudzenie wzrostu gospodarczego.  

    Ożywienie gospodarcze zapewni także rozbudowa infrastruktury 

ogólnodostępnej – park, drogi, deptak, chodniki, bazar. Dzięki wykonaniu zadań 

opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym nastąpi wzrost 
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bezpieczeństwa - oświetlenie, monitoring oraz poprawa jakości życia poprzez 

zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu – Hot spot.  

    Poprawa stanu technicznego infrastruktury ułatwi dostęp odbiorców do 

oferowanych usług, co z pewnością będzie napędzać gospodarkę lokalną.  

    Rewitalizacja obszaru objętego projektem zmieni w sposób zasadniczy 

wizerunek miasta Hrubieszów i zwiększy jego atrakcyjność. Przyczyni się 

zapewne również do zwiększenia aktywności gospodarczej społeczeństwa. 

Poprawa infrastruktury sprawi, że przedmiotowy obszar stanie się miejscem 

przyjaznym, bezpiecznym oraz atrakcyjnym do zamieszkania i pracy.   

 

1.1.5 Właściwości funkcjonalno – użytkowe poszczególnych zadań 
 

Lp. Nazwa zadania: Nr działki, adres: Orientacyjne dane liczbowe: 
 

1.   Rewitalizacja 
Bazaru Miejskiego  

Istniejący Bazar 
Miejski w 
Hrubieszowie 
zlokalizowany jest 
między ul. Łazienną, 
Ludną, Prostą i 
Targową. 
Działki o numerach 
ewidencyjnych 
437/21 
437/22 
437/23  
437/5 
 

Bazar – powierzchnia  ok. 0, 24 ha  
 
 
Budynek o powierzchni  - 140m2                 
(z czego 80m2 do remontu) 
 
Parkingi bazarowe od strony ul. Ludnej i ul. 
Prostej i wewnątrz placu bazaru o 
powierzchni około -  600 m2 

 

2. Przebudowa ul. 
Rynek na Deptak 
Miejski 
 

Omawiany obszar 
zlokalizowany jest na 
działkach o numerach 
ewidencyjnym  
902/6 
901 
 

Powierzchnia – działka 902/6 -  0,3384 ha 
 
Powierzchnia – działka 901 -  0,3255 ha 
 

3. Rewitalizacja 
Parku Miejskiego 
 

Park Miejski im. 
„Solidarności” w 
Hrubieszowie 
zlokalizowany jest na 
działce o numerze 
222/4 
 

Zajmuje on powierzchnię około 1,4152 ha 
 
Szalet miejski powierzchnia -  około 65 m2 
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4. Zagospodarowanie 
placu przy HDK 

Omawiany teren 
zlokalizowany jest na 
działkach o numerach 
ewidencyjnych  
406/6 
406/8 
 

Powierzchnia -  około 0,7923 ha 
 

5. Parkingi ul. 
Targowa i Ludna 

Teren pod 
projektowane 
parkingi 
zlokalizowany jest na 
działkach o numerach     
338/19 
338/20 
338/26 
 

Stanowi on powierzchnię około 0,166 ha 
 

6. Remont budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Staszica 9 – 
obiekt zabytkowy 
 

Budynek mieszkalny 
przy ulicy Staszica 9 
położony jest na 
działkach o numerach  
440  
439/4 
445/15 

Długość budynku – 15 m 
Szerokość budynku – 14.4 m 
Powierzchnia zabudowy wynosi - 219 m2 
Powierzchnia użytkowa - 209, 2 m2 
Kubatura około - 1580m3 

 
 

 
 

1.1.6 Szczegółowe dane liczbowe dla poszczególnych zadań – roboty  
            planowane: 

 
1. Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. 
 wykonanie nowej nawierzchni bazaru – kostka brukowa betonowa wraz ze  

    schodami – betonowe oraz murkiem oporowym – z pustaków betonowych od   

    strony ulicy Łaziennej – pow. 0, 22 ha 

    - schodki – 6 stopni  

    - murek oporowy – długość – 16 m 

    Przy schodach należy wykonać barierkę jednostronną metalową. 

 wykonanie odwodnienia terenu – pow. 0, 22 ha 

 oświetlenie bazaru (lampy stylizowane) – pow. 0, 22 ha 

 budowa ok. 40 stanowisk zadaszonych o powierzchni handlowej 

    średnio ok. 18m2, ok. 20 kiosków (konstrukcja drewniana, pokryte blachą  

    płaską ocynkowaną na stojący rąbek) 

 ogrodzenie terenu całego bazaru – ogrodzenie metalowe, przęsłowe, słupki  

    metalowe - 240m, przewidzieć wjazd dla samochodów dostawczych 

 monitoring wizyjny – pow. 0, 22 ha 
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 parking ( 600 m2) - zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony  

     Ludnej i Prostej 

     - wydzielenie miejsc postojowych wewnątrz placu bazarowego 

     - modernizacja parkingów przyległych do bazaru od ulic: Ludnej i Prostej 

       poprzez wymianę nawierzchni 

Remont budynku przy ul. Ludnej - 80m2 - remont kapitalny budynku 

polegający na: 

          - przebudowa ścian – wydzielenie 1 pomieszczenia dla obsługi bazaru 

          - nowe tynki – wewnątrz i na zewnątrz 

          - instalacja wod.- kan., ogrzewcza, wentylacyjna, elektryczna,     

2. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski. 

 likwidacja skweru zielonego z ulicą Rynek od strony zachodniej – pow. około  

    0, 23 ha 

- skwer zielony do likwidacji – około 0, 095 ha 

- ul. Rynek od strony zachodniej do przebudowy – około – 0, 139 ha 

- ul. Rynek do strony wschodniej - do remontu – wymiana nawierzchni –  

  około – 0, 0705 ha 

 utwardzenie kostką brukową granitową całości placu - wg wizualizacji -   

    utwardzenie stanowi około 60 % powierzchni 0, 23 ha – około 0, 138 ha 

 utwardzenie kostką brukową betonową ciągu pieszo – jezdnego na działce 901   

    o pow. 0, 3255 ha 

 budowa sieci wod.- kan. od ul. Sutki 

    wodociąg Ø100 – długość ok. 125 m 

    kanalizacja Ø200 – długość ok. 100 m 

 monitoring wizyjny – pow. 0, 23 ha 

 ławki (stylizowane) - 12 szt. 

 kosze na śmieci (stylizowane) - 12 szt. 

 lampy uliczne (stylizowane) – 6 - 10 sztuk 

 budowa odwodnienia – pow. 0, 63 ha 

 urządzenie zieleni- kosze zielone skrzynie np. ozdobne krzewy drzewka  

    ok. 18 szt. 

 tablica informacyjna z planem miasta – wym. około 1, 5 x 2, 0 m - 1 szt. 

 Hot spot – 1 szt. 
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3. Rewitalizacja Parku Miejskiego 

 naprawa ogrodzenia – długość ogrodzenia: 

-  od ulicy Dobrzańskiego – 155m 

-  od Narutowicza – 85 m 

-  od ulicy Prusa – 185m 

naprawa poprzez: uzupełnienie ubytków w cokole, montaż nowych przęseł 

żeliwnych stylizowanych  

 wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza –  

wejście przy ulicy mjr Dobrzańskiego stanowią stopnie z płyt lastrykowych – 

 7 stopni wraz z rampą – szerokość 2, 5 m 

 natomiast z drugiej strony stopnie z płyt lastrykowych –  

 5 stopni i rampa – szerokość 2, 7 m  

 zakup i montaż nowych ławek parkowych (stylizowane) - przyjęto 20 sztuk 

 zakup i montaż koszy na śmieci (stylizowane)– przyjęto 20 sztuk 

 wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej wokół pomnika B. Prusa 

szerokość ok. 100 cm            

długość chodnika 37 m 

 wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych z kostki brukowej 

betonowej szarej - grubości 4 cm – powierzchnia 4,0 m2 

 zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego – 7 m2 

wykonać dojście do studni z kostki brukowej betonowej szarej 

 wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa 

tablica o wymiarach – 3 m x 2, 3 m 

 urządzenie zieleni parkowej (projekt zieleni jest wykonany – do wglądu u 

Zamawiającego 

 uzupełnienie placu zabaw- 2 szt. huśtawki podwójne, karuzela krzyżowa – 1 szt. 

 wykonanie trzech studni chłonnych na wody opadowe i roztopowe pomiędzy aleją 

a ogrodzeniem od strony Narutowicza. 

 Remont szaletu (pow. użytkowa ok. 65m2) - remont kapitalny szaletu miejskiego 

polegający na: 

           - odgrzybienie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej 

          - nowa instalacja wod.-kan, elektryczna, ogrzewcza, 
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          - remont instalacji wentylacyjnej,  

          - wymiana umywalek – 2 szt.,  

          - misek ustępowych- 5 szt.,  

          - pisuarów – 3 szt.,  

          - baterii umywalkowych – 2 szt., 

          - spłuczek – 2 szt.,  

          - podgrzewaczy wody – 2 szt.,  

          - skucie części starych zgrzybiałych i zawilgoconych tynków,   

          - wykonanie nowych tynków, malowanie wnętrza 

         - nowa posadzka, położenie płytek glazury na ścianach, 

         - remont zejść do szaletu – 2 sztuki 

         - remont schodów 

         - ocieplenie stropodachu i nadanie mu właściwego spadku, pokrycie papą  

           termozgrzewalną  

         - montaż furtek metalowych na zejściach 

         - wymiana stolarki drzwiowej: zewnętrzne – 2 sztuki, wewnętrzne pomiędzy  

           pomieszczeniami – 6 sztuk, do kabin ustępowych – 5 sztuk  

     

4. Zagospodarowanie placu przy HDK 

 utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową granitową  

   (nawiązując do placu przed budynkiem) – pow. placu 1620 m2 

   droga dojazdowa szerokość 4m, długość około 80 m pow. około 320 m 

 remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i  

    południowej 

                    - długość ogrodzenia od strony wschodniej – 86 m 

                    - długość ogrodzenia od strony południowej – 76 m 

 remont boksów garażowych (jeden budynek z wydzielonymi dwoma boksami  

    garażowymi) – wymiar budynku 6, 5 m x 8, 5 m 

    – skucie istniejących tynków budynku z położeniem nowych cementowo –   

      wapiennych z cokołem mozaikowym. 
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     - wymiana dwojga drzwi wjazdowych garażowych. Wymiana pokrycia na  

        nowe – papa.  

 przebudowanie wejścia do piwnic – 1 sztuka i wykonanie zadaszeń – 4 sztuki 

 likwidacja barier architektonicznych 

 wymiana oświetlenia zewnętrznego (lampy stylizowane) – powierzchnia   

    około 5700m2 

 urządzenie zieleni – kwietniki kolumnowe – 2 sztuki 

    nasadzenia - pelargonie bluszczolistne, petunie 

 mała architektura (stylizowana): 

    - ławki – 2 sztuki 

    - kosze – 2 sztuki 

 

5. Parkingi. 

 Parkingi przy ul Targowej i Ludnej - powierzchnia parkingów - 0, 15 ha 

- ilość stanowisk  - 20 + 20 

- oświetlenie – lampy - 2 szt. 

- ogrodzenie metalowe przęsłowe ze słupkami metalowymi na stałe  

  wbetonowanymi w gruncie - 215 m 

 

6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt zabytkowy 

Długość budynku – 15 m 

Szerokość budynku – 14, 4 m 

Powierzchnia zabudowy wynosi - 219 m2 

Powierzchnia użytkowa - 209, 2 m2 

Kubatura około - 1580m3 

 podbicie fundamentów 

 przemurowanie spękań ścian 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej 

 wykonanie nowych tynków  

 wykonanie nowych posadzek 

 wykonanie schodów na poddasze mieszkalne – schody drewniane 

 wykonanie przyłączy: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego 

ogrzewania 
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 odbudowy  - 2 balkonów  

 docieplenie dachu 

 wymiany konstrukcji i pokrycia dachu – blacha ocynkowana płaska na 

stojący rąbek oraz orynnowania  

 wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej – stolarka drewniana   

- stolarka okienna:  

107/157 - 5 sztuki  

                             125/157 – 2 sztuki 

60/60 – 2 sztuki 

90/60 – 1 sztuka 

114/167 – 2 sztuki 

97/138 – 4 sztuki 

140/120 – 1 sztuki 

30/55 – 4 sztuki 

- stolarka drzwiowa:  

130/225 – 1 sztuka 

150/210 – 1 sztuka 

 wykonanie opasek i dojść z kostki brukowej granitowej 

- opaska wokół budynku o szerokości 0,70 m – pow. około 45 m2 

- dojście do wejścia głównego – pow. 19, 4 m2 

  szerokość 4, 5m   długość 4, 30 m   

- dojazd od tyłu budynku – powierzchnia około 66 m2 

 nowa elewacja budynku. 

 ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, urządzenie zieleni, 

obniżenie terenu, odwodnienie, 

 przebudowa komórek – 2 sztuki – powierzchnia 42, 5 m2 

- wymiana lub naprawa więźby dachowej z wymianą pokrycia na  

  blachę ocynkowaną na stojący rąbek 

- nowe tynki 

- wymiana drzwi wejściowych – 2 sztuki 

 likwidacja ustępu – 1 sztuka 

 wykonanie wjazdu na posesję – brama stylizowana żeliwna o 

szerokości minimum 2,60 m 
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 wykonanie ogrodzenia (stylizowane – przęsło żeliwne, cokół i słupki 

murowane ceglane) – około 100 m, furtka od frontu szerokość 1 m 

 postawienie tablicy informacyjnej o historii obiektu 

                      
Podsumowanie powierzchni: 

                                                                                                                               
Bazar Miejski  

- pow. bazaru – 0, 22 ha (w tym parking wewnątrz bazaru – 0, 03 ha) 

- pow. parkingu – 0, 06 ha (0, 03 w obrębie bazaru i 0, 03 ha przy jezdni) 

ŁĄCZNIE: 0, 22 ha + 0, 03ha = 0, 25 ha                   
 

Deptak 

- istniejący skwer zielony do likwidacji – około 0, 095 ha 

- ul. Rynek od strony zachodniej do przebudowy – około – 0, 139 ha 

- powierzchnia do utwardzenia kostką brukową na działce 901 – 0, 3255 ha 

- ul. Rynek do strony wschodniej - do remontu – wymiana nawierzchni –  

  około – 0, 0705 ha 

ŁĄCZNIE: 0, 095ha + 0, 139 ha + 0, 3255 ha + 0,0705 ha = 0, 63ha 
 

Park Miejski 

- powierzchnia działki parku – 1, 4152 ha 
- powierzchnia parku do rewitalizacji – 1, 13ha 
 

Hrubieszowski Dom Kultury 

- powierzchnia objęta zadaniem - 0, 57 ha 

           - powierzchnia do utwardzenia – 0, 194 ha 

 

Parkingi: 

- powierzchnia działek przeznaczonych pod parking – 0, 166 ha 

- powierzchnia do rewitalizacji – 0, 15 ha 
 

Staszica 9 

- 1 obiekt zabytkowy  
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1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

    W ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez 

porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja 

zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem” Zamawiający 

przewiduje wyodrębnienie sześciu zadań zleconych do wykonania w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

 

1 . Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Przy zagospodarowaniu terenu bazaru należy zwrócić uwagę na należytą estetykę 

miejsca. Przestrzeń należy uatrakcyjnić, a jednocześnie nadać jej funkcjonalny 

układ. Teren wymaga zaprojektowanie wjazdu dla samochodów osobowych oraz 

drugiego dla samochodów ciężarowych.  

 

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

Stragany 

Przewiduje się budowę ok. 40 stanowisk handlowych o pow. ok. 18m2 

lokalizowanych w kioskach. W jednym kiosku mają znajdować się dwa 

stanowiska handlowe. Konstrukcja kiosków drewniana szkieletowa, pokrycie 

dachu blacha ocynkowana płaska na stojący rąbek. 
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Przykładowa forma kiosku handlowego 

Należy ogrodzić cały teren bazaru -  ogrodzenie metalowe, przęsłowe, słupki  

           metalowe o długości - 240 m 

 
Przykładowa forma ogrodzenia 
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Istniejący budynek handlowy 

Budynek istniejący podlega kapitalnemu remontowi - 80m2 

Część od ul. Ludnej (WC dla bazaru) wyremontowana – nie podlega 

opracowaniu.  

W budynku należy: 

• docieplić ściany i stropy styropianem o grubości minimum 12cm (ściany –  

    metodą lekką – mokrą) 

• położyć tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo- wapienne i mineralne  

    (poziom cokołu do wysokości minimum 30 cm powyżej terenu) 

• malowanie wszystkich pomieszczeń farbami emulsyjnymi akrylowymi lub  

    innymi 

• wymienić stolarkę drzwiową i okienną na nową PCV o kolorystyce imitującej  

    drewno o współczynniku cieplnym zgodnym z Polską Normą. 

• wewnątrz doprojektować pomieszczenie dla pracownika ochrony bazaru.  

    Ścianki z pustaków gazobetonowych o grubości 12 cm, obustronnie tynkowane  

    tynkiem cementowo – wapiennym, drzwi do pomieszczenia płytowe. 

    Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres 

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z 

Zamawiającym. 

    Stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości, zapewniać trwałość i 

bezpieczeństwo użytkowania. 

    W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać 

wizji w t terenie. 

 

Wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej 

Rozwiązanie konstrukcyjne dowolne. Należy spełnić wymagania bezpieczeństwa 

użytkowania.  

Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów 

ich wykonania. 

Wszelkie prace prowadzić w oparciu o projekt branży konstrukcyjnej. 
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Wymagania dotyczące branży sanitarnej 

    Odwodnienie istniejącego bazaru miejskiego odbywa się poprzez trzy wpusty 

uliczne znajdujące się od strony ul. Prostej. Wpusty te podłączone są do sieci 

deszczowej poprzez istniejący przykanalik o średnicy 150mm. Z uwagi na 

planowaną przebudowę nawierzchni oraz zbyt małą średnicę istniejącego 

przykanalika wpustów deszczowych Wykonawca w ramach przebudowy Bazaru 

Miejskiego powinien zaprojektować oraz wykonać nowe odwodnienie 

projektowanego terenu. Woda z utwardzonego terenu po zastosowaniu 

odpowiednich spadków spłynie zgodnie z ukształtowaniem terenu do liniowych 

korytek odwadniających umieszczonych równolegle do ul. Prostej, a następnie 

kanalizacją deszczową do istniejącej kanalizacji (studni) deszczowej znajdującej 

się w chodniku przy ul. Ludnej.   

    Odwodnienie liniowe należy zaprojektować oraz wykonać w formie korytek o 

szerokości minimum 100mm i klasie obciążenia D400 z rusztem żeliwnym o 

klasie obciążenia D400. Odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy odwodnieniem 

liniowym, a istniejącą kanalizacją deszczową należy wykonać z rur PCV, litych o 

sztywności obwodowej SN8 o średnicy minimalnej 200mm. Na załamaniach sieci 

kanalizacji deszczowej oraz na odcinkach dłuższych niż 50m należy zastosować 

typowe studnie betonowe o średnicy wewnętrznej minimum 1200mm. Studnie 

należy wyposażyć we włazy o klasie obciążenia D400. Z uwagi na planowaną 

przebudowę bazaru miejskiego, istniejące wpusty deszczowe znajdujące się przy 

ul. Prostej należy zlikwidować, bądź przebudować. Wykonawca w ramach 

zaprojektowania oraz budowy odwonienie wykona przewiert pod ulicą Ludną w 

celu wpięcia projektowanej sieci deszczowej do istniejącej studni.   

Uwagi: Wszelkie elementy kanalizacji oraz odwonienia powinny być fabrycznie 

nowe. W cenie wykonania kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia należy 

uwzględnić roboty ziemne, demontażowe oraz odtworzenie nawierzchni. Przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić lokalizację sieci 

kanalizacji deszczowej z właścicielem terenu. W celu prawidłowego oszacowania 

kosztów, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej.  

W ramach remontu budynku należy wykonać nową instalacje wodociągową np. z 

rur stalowych lub PE-X oraz nową instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U. 

Instalacje wodociągowe powinny być wykonane podtynkowo. Instalacje 
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wodociągowe należy zaizolować otulina z pianki. Na pionach kanalizacyjnych 

zastosować rewizje (czyszczaki) oraz wywiewki wentylacyjne. 

Biały montaż, wyposażenie 

Wykonawca w ramach remontu budynku zaprojektuje oraz zamontuje nowe 

urządzenia takie jak: 

- baterie umywalkowe, jednootworowe, ze stała wylewka, umywalkowe, stojące, 

grupa akustyczna I, klasa przepływu C zgodna z PN-EN 217:2000, PN-78/B-

12630 (gatunek I). 

-  miski kompaktowe, lejowe z odpływem ze spłuczką ceramiczna, spłukiwanie 

3/6 l zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek I) z deska sedesowa systemowa. 

- umywalki wiszące o szerokości 50 cm, z jednym otworem środkowym do 

przyłączania armatury, wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodne z 

PN – EN 111, wyposażone w półpostument i syfon umywalkowy. Gatunek I. 

- elektryczne pojemnościowe lub przepływowe podgrzewacze ciepłej wody 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimna lub ciepła 

należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.  

Wentylacja 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i 

mechaniczny w pomieszczeniach szaletu dla zapewnienia wymiany powietrza 

zgodnie z obowiązującym prawem i normami.  

Uwagi: wszystkie urządzenia oraz materiały zastosowane przy remoncie instalacji 

wod.-kan. oraz wentylacji powinny być fabrycznie nowe. W cenie remontu 

instalacji należy uwzględnić roboty demontażowe istniejących instalacji oraz 

wyposażenia. W celu prawidłowego oszacowania kosztów remontu, Wykonawca 

powinien dokonać wizji lokalnej obiektu. 

 

Wymagania dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej 
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

    Istniejące oświetlenie bazaru stanowią słupy oświetlenia ulicznego (2szt) – po 

dwie oprawy na słupie. Całość istniejącego oświetlenia przeznaczona jest do 

demontażu. 

    Oświetlenie bazaru wykonać należy ze słupów oświetleniowych w formie 

stylowej. Rozstawienie lamp należy wykonać tak, by zapewnić równomierne 

oświetlenie całego terenu jednocześnie zachowując stylistykę formy architektury. 
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Słupy oświetleniowe powinny być żeliwne w wykonaniu zabezpieczonym przed 

korozją. Na jednym słupie oświetleniowym instalować 2-4 opraw.  

Montować 2-4 szt. słupów oświetleniowych, na jednym słupie oświetleniowym 

instalować 2-4 opraw.   

Na etapie projektowania należy przedstawić stylistykę oraz formę opraw do 

akceptacji Inwestora. 

    Wszystkie stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości w wykonaniu 

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Słupy oświetleniowe 

wraz z oprawami winny być odporne na działanie czynników atmosferycznych 

w szczególności odporne na działanie promieniowania UV oraz korozję. 

Linie kablowe zasilające istniejące oświetlenie należy zdemontować. 

Do zasilania oświetlenia przewidzieć należy wykonanie całkowicie nowych kabli 

ziemnych. Kable w całości układać w przepustach rurowych pełniących rolę 

zabezpieczenia linii kablowej jednocześnie zapewniając możliwość  ich wymiany. 

Celem zasilania oświetlenia należy wpiąć się do istniejącej linii zasilającej 

oświetlenie terenu. Wpięcie należy uzgodnić z właścicielem sieci oświetleniowej. 

Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się z istniejącej szały oświetleniowej 

automatycznie za pomocą zegara astronomicznego oraz ręczne. 
MONITORING WIZYJNY 

Teren Bazaru należy objąć systemem monitoringu wizyjnego. Celem systemu jest 

przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ograniczenie dewastacji 

budynków i urządzeń oraz ograniczenie kradzieży.  

W skład systemu wchodzą: 

•  szybkoobrotowe kamery PZT  

• wyposażenie centrum dozoru ( oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie  

    klienckie) 

• wykonanie kanalizacji teletechnicznej 

• urządzenia pomocnicze 

    Zastosowane kamery powinny zapewnić kolorowy odczyt dzienno – nocny 

wysokiej rozdzielczości. Urządzenia powinny być wyposażone grzałki 

zabezpieczające przed zamarzaniem. Rozmieszczenie oraz ilość kamer powinna 

być dobrana tak by zapewnić monitoring całości terenu. 

    Zaprojektowany system powinien uwzględnić możliwość późniejszej 

rozbudowy o dodatkowe kamery. 
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    Centrum Dozoru systemu zlokalizować należy w Straży Miejskiej. Zapis 

obrazu i zdarzeń z kamer ma odbywać się na rejestratorze w centrum dozoru. 

System powinien umożliwiać eksport zapisu do plików zewnętrznych bez 

dodatkowej kompresji. W zaproponowanym rozwiązaniu musi istnieć podwójny 

system zabezpieczenia nagrań z szyfrowaniem danych. 

    Zainstalowana w centrum dozoru stacja obsługi powinna umożliwiać realizacje 

funkcji podglądu na żywo, przeglądanie zapisu, sterowanie urządzeniami PTZ, 

archiwizację fragmentów rejestracji na płytach DVD.  

    System monitoringu powinien być oparty o transmisję przewodową 

(światłowodową lub przewodem F/UTP kat.6). Zaleca się by urządzenia w 

systemie pracowały w oparciu o transmisję TCP/IP. W zakresie prac należy 

również uwzględnić zasilanie urządzeń i kanalizację teletechniczną do 

rozprowadzenia medium transmisyjnego. 

    Kanalizacją teletechniczną należy połączyć deptak-bazar miejski oraz siedzibę 

Straży Miejskiej. 

    Propozycję oraz szczegółowe rozwiązania systemu monitoringu jak i koncepcję 

połączenia całego obszaru objętego systemem Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inwestora na etapie projektowania. 

Minimalne parametry techniczne urządzeń: 

Kamera szybkoobrotowa PTZ typu dzień/noc: 

• zoom optyczny 18x, 

• maksymalna rozdzielczość 1280x960, 

• proporcje obrazu 4:3 lub 16:9, 

• praca w trybie dzień/noc, 

• elektroniczna stabilizacja obrazu, 

• sterowanie przesłoną: automatyczna przesłona z regulacją ręczną, 

• kompensacja oświetlenia tylnego, 

• kodowanie wideo H.264 profil wysokiej, normalnej i podstawowej jakości, 

oraz MJPEG, 

• obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http, 

• zabezpieczenie dostępu, ochrona hasłem, 

• norma szczelności IP66, 

 Monitor: 
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•  kolorowy monitor LCD, 

•  przekątna ekranu min. 24”, 

•  czas reakcji maks. 5ms, 

•  kąt widzenia min. 160 st. (pionowy i poziomy)’, 

•  złącze: D-Sub, DVI-D, HDMI, 

Klawiatura sterująca: 

• klawiatura pomocnica przyciski: numeryczne 0-9, kamera, monitor, tryb, 

• wyświetlania wielkoekranowego, 

• joystick 3D – w pełni proporcjonalny obrót i uchył, zmienna prędkość,  

• sterowanie przybliżeniem, przesłoną i ostrością, 

• Jog/Shuttle proporcjonalne, szybkie przewijanie do przodu do tyłu,  

Rejestrator: 

•  nadmiarowa macierze dysków niezależnych, 

•  pojemność dysków 24TB, 

• interfejs 2, 1Gbps Ethernet porty RJ-45,  

•   interfejsy dodatkowe – USB 2.0, 

•   nagrywarka DVD, 

 Stacja obsługi: 

• Realizacja funkcji: podgląd na żywo, przeglądanie zapisu, tworzenie map 

lokalizacji, sterowanie urządzeniami, archiwizacja fragmentów rejestracji na 

płytach DVD. 

• Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie do zarządzania i obsługi 

systemu monitoringu. 

• Procesor czterordzeniowy 3GHz lub szybszy. 

• Możliwość obsługi 2 monitorów. 

• Dysk twardy pojemności 1TB. 

• Pamięć operacyjna min. 6GB. 

• Możliwość podłączenia klawiatury sterującej 3D. 

• Klawiatura USB oraz myszka w zestawie. 

Zasilacza stabilizowany 

•  dopasowany do parametrów urządzeń. 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
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 W zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku przy ulicy Ludnej 

wykonać należy instalację: 

• oświetleniową 

• gniazd ogólnych 

• instalację grzewczą – w formie grzejników elektrycznych i elektrycznych 

podgrzewaczy wody. 

• ochrony przeciw porażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. 

Całość instalacji wykonać, jako podtynkowo. W łazienkach przewidzieć należy 

osprzęt i puszki rozgałęźne bryzgoszczelne. 

 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na: 

• rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych wraz z  

• istniejącą podbudową oraz chodnika z płyt betonowych wraz z istniejącymi  

• krawężnikami od strony jezdni 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

• wykonanie parkingów przy bazarze  

• wykonanie wjazdu dla samochodów dostawczych 

 
 Proponowana konstrukcja nawierzchni Bazaru Miejskiego oraz wjazdów i 
parkingów 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm 

• warstwa  z piasku stabilizowanego cementem - 15 cm 

 
Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 

 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm. 

Przy wjazdach na teren bazaru krawężnik wtopiony. 
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Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 

 

2. Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Teren ul. Rynek należy przystosować do aranżowania imprez kulturalno – 

rozrywkowych oraz handlu. Należy stworzyć atrakcyjną, estetyczną przestrzeń 

publiczną. Ulicę Rynek od strony zachodniej zlikwidować przekształcając na 

deptak przeznaczony do ruchu pieszego z możliwością wjazdu okazjonalnego 

samochodów osobowych, a w części placu ciężarowych. Ulicę od strony 

wschodniej wyremontować, położyć nową nawierzchnię asfaltowa.  

Należy na placu umieścić elementy małej architektury tj. ławki, śmietniki itp. 

Wyposażyć plac w składane miejsca do handlu, czyli stoły, stragany.  

Zieleń istniejąca do zachowania w możliwie największym stopniu. 

 

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

Użyte materiały powinny być trwałe i cechować się wysoką estetyką.   

Konieczne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Należy zastosować materiały w jak największym stopniu naturalne, bezpieczne 

dla środowiska. Proponuje się wykonanie nawierzchni deptaka (ciąg pieszy) z 

kostki granitowej w jednym lub w kilku kolorach. Teren zielony należy 

uporządkować, dokonać ewentualnych nasadzeń, trawę uzupełnić. Ławki, lampy i 

śmietniki wykonać wg wytycznych LWKZ.    

Proponuje się wykonanie małej architektury z elementów stylizowanych 

nawiązujących do stylu XIX-wiecznego stylu (według załączonych poniżej 

propozycji). Ławki, kosze, lampy ustawiac z uwzględnieniem koncepcji – 

wizualizacji architektonicznej załaczonej do programu funkcjonanlo – 

uzytkowego. 

    Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres 

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z 

Zamawiającym. 
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    Stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości, zapewniać trwałość i 

bezpieczeństwo użytkowania. 

    W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać 

wizji w t terenie. 

 

                                      

                       
Przykładowe lampy uliczne 

 

 

 

 
Przykładowe lampy uliczne 
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         Przykładowa ławka parkowa 

                   

                     

                    
               Przykładowe kosze na śmieci 



 

36 Program funkcjonalno - użytkowy 

 

Wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej 

Rozwiązanie konstrukcyjne dowolne. Należy jedynie spełnić wymagania 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów 

ich wykonania. 

 

Wymagania dotyczące branży sanitarnej 

Odwodnienie deptaku  

W chwili obecnej woda deszczowa z ul. Rynek odprowadzana jest 

powierzchniowo w kierunku wpustów deszczowych znajdujących się w ul. Prostej 

oraz ul. S. Staszica.  

    Wykonawca w ramach przebudowy ul. Rynek na deptak miejski powinien 

zaprojektować oraz wykonać odwodnienie terenu nowoprojektowanego deptaku 

oraz ciągu pieszo-jezdnego. Woda z powierzchni utwardzonych po zastosowaniu 

odpowiednich spadków podłużnych spłynie zgodnie z ukształtowaniem terenu do 

liniowych korytek odwadniających, a następnie projektowaną kanalizacją 

deszczową do istniejącej kanalizacji (studni) deszczowej znajdującej się na 

skrzyżowaniu ulicy Prostej i Staszica.   

    Odwodnienie liniowe należy wykonać w formie korytek (kanałów) o 

szerokości minimum 100mm i klasie obciążenia D400 z rusztem żeliwnym o 

klasie obciążenia D400. Odcinek kanalizacji deszczowe pomiędzy odwodnieniem 

liniowym, a istniejącą kanalizacją deszczową w ul. Prostej należy wykonać z rur 

PCV, litych o sztywności obwodowej SN8 o średnicy minimalnej 200mm. Na 

załamaniach trasy sieci kanalizacji oraz na odcinkach dłuższych niż 50m należy 

zastosować typowe studnie z kręgów betonowych o średnicy minimum 1200mm. 

Studnie powinny być wyposażone w włazy żeliwne średnicy 600mm i klasie 

obciążenia D400. Wykonawca w ramach budowy kanalizacji deszczowej wykona 

przewiert pod ul. Prostą w celu wpięcia projektowanej kanalizacji do istniejącej 

studni.  

Sieci wod.-kan. 

Budynek znajdujący się pomiędzy ul. Rynek, a ul. Sutek jest częściowo 

skanalizowany i nie jest przyłączony do miejskiej sieci wodociągowej. 



 

37 Program funkcjonalno - użytkowy 

Wykonawca w ramach przebudowy ul. Rynek na deptam miejski zaprojektuje 

oraz wykonać sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku 

pomiędzy ul. Rynek, a ul. Sutek.  

Sieć wodociągowa należy wykonać z rur i kształtek PE SDR17 o średnicy 

110mm. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącego 

wodociąg w ul. Targowej o średnicy 200mm poprowadzić wzdłuż budynku oraz 

wpiąć do istniejącego wodociągu w ul. Rynek o średnicy 80mm. Na 

projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać jeden 

hydrant nadziemny staromiejski DN80. W miejscu włączenia do istniejących sieci 

należy zastosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe.  

Istniejąca kanalizację sanitarną na potrzeby budynku należy przebudować. 

Wykonawca zaprojektuje oraz wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż 

budynku. Każdy ze sklepów (boksów) znajdujący się w budynku powinien mieć 

możliwość przyłączenie się do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacji 

sanitarnej należy wykonać z rur PCV, litych o sztywności obwodowej SN8 oraz 

uzbroić w typowe studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych o średnicy 

minimum 1200mm, z włazem żeliwnym. Jedna studnia powinna umożliwić 

podłączenie się minimum dwóch sklepów.   

Uwagi: Wszelkie elementy sieci powinny być fabrycznie nowe. W cenie 

wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej należy uwzględnić również roboty ziemne, demontażowe oraz 

odtworzenie nawierzchni. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien 

uzgodnić lokalizację projektowanych sieci z właścicielami terenu oraz 

właścicielami istniejących sieci. Koszty wykonania przyłączy wod.-kan. ponoszą 

właściciele sklepów. W celu prawidłowego oszacowania kosztów, Wykonawca 

powinien dokonać wizji lokalnej. 

 

Wymagania dotyczące branży elektrycznej 
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

    Oświetlenie deptaka bazaru wykonać należy ze słupów oświetleniowych w 

formie stylowej. Rozstawienie lamp należy wykonać tak, by zapewnić 

równomierne oświetlenie całego terenu jednocześnie zachowując stylistykę formy 

architektury. Słupy oświetleniowe powinny być żeliwne w wykonaniu 
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zabezpieczonym przed korozją. Na jednym słupie oświetleniowym instalować 2-4 

opraw. 

Na etapie projektowania należy przedstawić stylistykę oraz formę opraw do 

akceptacji Inwestora. 

Wszystkie stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości w wykonaniu 

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Słupy oświetleniowe 

wraz z oprawami winny być odporne na działanie czynników atmosferycznych 

w szczególności odporne na działanie promieniowania UV oraz korozję. 

Istniejące linie kablowe zasilające oświetlenie należy zdemontować. 

Do zasilania oświetlenia przewidzieć należy wykonanie całkowicie nowych kabli 

ziemnych. Kable w całości układać w przepustach rurowych pełniących rolę 

zabezpieczenia linii kablowej jednocześnie zapewniając możliwość  ich wymiany. 

Celem zasilania oświetlenia należy wpiąć się do istniejącej linii zasilającej 

oświetlenie terenu. Wpięcie należy uzgodnić z właścicielem sieci oświetleniowej. 

Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się z istniejącej szały oświetleniowej 

automatycznie za pomocą zegara astronomicznego oraz ręczne. 
MONITORING WIZYJNY 

Cały teren wzdłuż deptaka należy objąć systemem monitoringu wizyjnego. Celem 

systemu jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ograniczenie 

dewastacji budynków i urządzeń oraz ograniczenie kradzieży.  

W skład systemu wchodzą: 

• szybkoobrotowe kamery PZT  

• wyposażenie centrum dozoru ( oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie  

     klienckie) 

• wykonanie kanalizacji teletechnicznej 

• urządzenia pomocnicze 

Zastosowane kamery powinny zapewnić kolorowy odczyt dzienno – nocny 

wysokiej rozdzielczości. Urządzenia powinny być wyposażone w grzałki 

zabezpieczające przed zamarzaniem. Rozmieszczenie oraz ilość kamer powinna 

być dobrana tak by zapewnić monitoring całości terenu. 

Zaprojektowany system powinien uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy 

o dodatkowe kamery. 

Centrum Dozoru systemu zlokalizować należy w Straży Miejskiej. Zapis obrazu 

i zdarzeń z kamer ma odbywać się na rejestratorze w centrum dozoru. 
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System powinien umożliwiać eksport zapisu do plików zewnętrznych bez 

dodatkowej kompresji. W zaproponowanym rozwiązaniu musi istnieć podwójny 

system zabezpieczenia nagrań z szyfrowaniem danych. 

Zainstalowana w centrum dozoru stacja obsługi powinna umożliwiać realizacje 

funkcji podglądu na żywo (dwa monitory LCD), przeglądanie zapisu, sterowanie 

urządzeniami PTZ, archiwizację fragmentów rejestracji na płytach DVD.  

System monitoringu powinien być oparty o transmisję przewodową 

(światłowodową lub przewodem F/UTP kat.6). Zaleca się by urządzenia w 

systemie pracowały w oparciu o transmisję TCP/IP. W zakresie prac należy 

również uwzględnić zasilanie urządzeń i kanalizację teletechniczną do 

rozprowadzenia medium transmisyjnego. 

Kanalizacją teletechniczną należy połączyć deptak-bazar miejski oraz siedzibę 

Straży Miejskiej. 

Propozycję oraz szczegółowe rozwiązania systemu monitoringu jak i koncepcję 

połączenia całego obszaru objętego systemem Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inwestora na etapie projektowania. 

 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na : 

• rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  

• utwardzeniu kostką brukową całości placu za wyjątkiem wschodniej części ul.  

    Rynek 

• budowa ciągu pieszo – jezdnego na działce 901 

 
Proponowana konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                                               

 20 cm 

• warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem - 15 cm 

• warstwa odsączająca z piasku - 20 cm 

 

Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm 
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• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  

    Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 

 

3. Rewitalizacja Parku Miejskiego. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Teren parku posiada dwa projekty: Projekt rewitalizacji Parku Solidarności w 

Hrubieszowie etap I – Gospodarka drzewostanem, projekt nasadzeń, wykonanie 

pola żwirowego; etap II – Montaż i modernizacja małej architektury. 

Należy wykonać opaskę wokół pomnika B. Prusa oraz doprojektować dojście do 

studni i plac przy studni z kostki betonowej szarej o kształcie i wzorze podobnym 

jak kostka istniejących chodników. Podobnie wykonać dojścia do 2 tablic 

informacyjnych (pamiątkowych) zlokalizowanych przy głównych ciągach 

pieszych i jezdnych (lokalizację poda Zamawiający na etapie projektowania) 

Na podstawie istniejącej dokumentacji należy dokonać urządzenie zieleni 

parkowej. Projekt zieleni jest do wglądu u Zamawiającego. 

Dwa wejścia od strony ul. Narutowicza do remontu. Należy wymienić istniejącą 

nawierzchnię na płyty betonowe lub inne według wskazań Inwestora. 

 

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

W ramach projektu należy umieścić w parku 20 nowych ławek i 20 śmietników.  

Elementy małej architektury powinny być identyczne lub przynajmniej wizualnie 

podobne do już istniejących (kierować się dokumentacją fotograficzną). Ławki o 

konstrukcji wsporczej żeliwnej zdobionej, elementy siedziska i oparcia drewniane  

impregnowane i lakierowane wg kolorystyki istniejącej.  

W ramach zadania należy dokonać naprawy ogrodzenia od ulicy Dobrzańskiego, 

od Narutowicza i od ulicy Prusa.  Stare okładziny należy skuć, części muru 

wymagające naprawy odgrzybić, usunąć mech i uzupełnić. Ogrodzenie wymaga 

położenia nowych okładzin w postaci tynku mineralnego. Na wierzchu muru 

należy wylać nową betonową czapkę wieńczącą. Istniejące przęsła zdemontować. 

Zamontować nowe przęsła żeliwne stylizowane – stylistyka w nawiązaniu do 

wzorców XIX – wiecznych np. ogrodzenie dworku Du Chateau. 
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Należy zaprojektować i wykonać dużą tablicę informacyjną z aktualnym planem 

miasta Hrubieszowa. Tablica o konstrukcji stalowej, na stałe połączonej z 

gruntem. Tablica laminowana naklejana na arkusz stalowy. 

Plac zabaw należy uzupełnić o 2 szt. huśtawki podwójnej i 1 szt. karuzeli 

krzyżowej. Konieczny jest wybór elementów z atestem bezpieczeństwa, 

wykonanych z elementów naturalnych – drewnianych zabezpieczonych środkami 

ogniochronnymi, przeciwgrzybicznymi i owadobójczymi dopuszczonymi do 

stosowania w środowisku gdzie przebywają dzieci. 

Szalet miejski 

Remont kapitalny szaletu miejskiego należy rozpoczęć od wykonania dokładnej 

inwentaryzacji obiektu.  

Kolejne działania: 

• odgrzybienie ścian, 

• skucie części starych zgrzybiałych i zawilgoconych tynków, 

• wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynku i  

    mineralnych na zewnątrz, strefa wejściowa tynki odporne na uderzenia, 

• malowanie wewnątrz farbami łatwo zmywalnymi (dyspersyjnymi), 

• wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej (papa na lepiku  

    lub inna), 

• nowa posadzka z płytek gresowych, 

• nowa stolarka drzwiowa: wewnętrzna łącznie z kabinami z płyt MDF,     

                      pozostałe drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi zewnętrzne z profili stalowych lub   

   aluminiowych, izolowane termiczne wyposażone w zamek i samozamykacz, 

• położenie glazury na ścianach do wysokości minimum 2m, 

• remont zejść do szaletu – nowa okładzina schodów z płyt lastrykowych,  

    betonowych lub innych, 

• ocieplenie stropodachu i nadanie mu właściwego spadku stopując płyty twarde  

    profilujące, pokrycie papą termozgrzewalną, 

• montaż furtek metalowych na zejściach – stylizowane nawiązujące do stylu  

    XIX – wiecznego. 

W szalecie wymienić wszystkie miski ustępowe, spłuczki, pisuary, umywalki 

razem z bateriami, podgrzewacze wody. Proponuje się montaż misek ustępowych 
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wiszących (możliwość łatwego mycia podłogi). Wszystkie te elementy powinny 

być wandaloodporne.  

Należy stosować materiały wykończeniowe pozwalające utrzymać czystość w 

pomieszczeniach. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres 

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z 

Zamawiającym. 

    Stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości, zapewniać trwałość i 

bezpieczeństwo użytkowania. 

    W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać 

wizji w t terenie. 

 

Wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej 

 Wszelkie prace prowadzić w oparciu o projekt branży konstrukcyjnej.  

Rozwiązanie konstrukcyjne dowolne. Należy jedynie spełnić wymagania 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów 

ich wykonania. 

 

Wymagania dotyczące branży sanitarnej 

W celu odprowadzenia wód deszczowych oraz roztopowych należy 

zaprojektować oraz wykonać trzy studnie chłonne. Studnia chłonna powinna być 

wykonana z kręgów betonowych o średnicy minimum 1000mm i wysokości 

minimum 2m. Zwieńczenie studni chłonnej stanowić będzie betonowa płyta z 

prostokątnym wpustem żeliwnym na zawiasach o klasie obciążenia dostosowanej 

o lokalizacji studni. Wpusty żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 124. 

Dno studni chłonnej należy wypełnić warstwami filtracyjnymi o odpowiednim 

uziarnieniu.  

Uwagi: Wszelkie elementy studni chłonnej powinny być fabrycznie nowe. W 

cenie wykonania studni chłonnej należy uwzględnić roboty ziemne oraz 

demontażowe.  
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REMONT SZALETU  
Instalacje wod.-kan. 

Istniejąca instalacja wodociągowa wykonana jest rur stalowych, a kanalizacja 

sanitarna z rur żeliwnych.  

W ramach remontu szaletu należy wykonać nową instalacje wodociągową np. z 

rur stalowych lub PE-X oraz nową instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U. 

Instalacje wodociągowe powinny być wykonane podtynkowo. Instalacje 

wodociągowe należy zaizolować otulina z pianki. Na pionach kanalizacyjnych 

zastosować rewizje (czyszczaki) oraz wywiewki wentylacyjne. 

Biały montaż, wyposażenie 

Wykonawca w ramach remontu budynku zaprojektuje oraz zamontuje nowe 

urządzenia takie jak: 

- baterie umywalkowe czasowe, jednootworowe, ze stała wylewka, umywalkowe, 

stojące, grupa akustyczna I, klasa przepływu C zgodna z PN-EN 217:2000, PN-

78/B-12630 (gatunek I). 

- miski kompaktowe, lejowe z odpływem ze spłuczką ceramiczna, spłukiwanie 

3/6 l zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek I) z deska sedesowa systemowa. 

- umywalki wiszące o szerokości 50 cm, z jednym otworem środkowym do 

przyłączania armatury, wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodne z 

PN–EN111, wyposażone w półpostument i syfon umywalkowy. Gatunek I. 

-pisuary naścienne zgodne z PN-EN 80:2002 i PN-78/B-12630 (gatunek I), z 

zaworem zgodnym z PN-EN 12541:2004 i syfonem pisuarowym. 

- elektryczne pojemnościowe lub przepływowe podgrzewacze ciepłej wody 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimna lub ciepła 

należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.  

Wentylacja 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i 

mechaniczny w pomieszczeniach szaletu dla zapewnienia wymiany powietrza 

zgodnie z obowiązującym prawem i normami.  

      Uwagi: wszystkie urządzenia oraz materiały zastosowane przy remoncie instalacji 

wod.-kan. oraz wentylacji powinny być fabrycznie nowe. W cenie remontu 

instalacji należy uwzględnić roboty demontażowe istniejących instalacji oraz 

wyposażenia. W celu prawidłowego oszacowania kosztów remontu, Wykonawca 

powinien dokonać wizji lokalnej obiektu. 
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Wymagania dotyczące branży elektrycznej 

Oświetlenie parku stanowią istniejące lampy pojedyncze na cokole betonowym.  

W zakresie remontu szaletu miejskiego należy wykonać nową instalację 

elektryczną wewnętrzną: 

• instalację oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego 

• instalację gniazd ogólnych 

• instalację grzewczą – w formie grzejników elektrycznych oraz elektrycznych  

    podgrzewaczy wody i elektrycznych suszarek do rąk 

• ochrony przeciw porażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. 

Całość instalacji wykonać, jako podtynkowo w wykutych bruzdach. Osprzęt i 

puszki rozgałęźne należy stosować w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na : 

• Wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika Bolesława Prusa o szerokości  

• 100cm 

• wykonanie dojść z kostki brukowej o gr. 4cm do tablic pamiątkowych i   

   informacyjnych oraz studni  

Szerokość dojść min. 1, 2m  

 

Proponowana konstrukcja nawierzchni  

• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm 

Chodniki w stanie dobrym należy pozostawić z uwzględnieniem ich regulacji 

wysokościowych. 

Schody od strony ul. Narutowicza należy wykonać z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych z płyt betonowych lub innych. 

Przy chodnikach należy zastosować obrzeża chodnikowe 6x 20cm. 

 

Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 
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4. Zagospodarowanie terenu przy Hrubieszowskim Domu Kultury. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Teren placu od Huczwy i drogi dojazdowej należy wyremontować, położyć nową 

nawierzchnie z kostki granitowej. 

 

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

Ogrodzenie od strony wschodniej i południowej wyremontować. Murek cokołowy 

ceglany oczyścić z pozostałości tynku, odgrzybić, usunąć mech i uzupełnić. 

Ogrodzenie wymaga położenia nowych okładzin w postaci tynku mineralnego. Na 

wierzchu muru należy wylać nową betonową czapkę wieńczącą. Elementy 

stalowe oczyścić i pomalować farbami do stali odpornymi na działania czynników 

atmosferycznych. 

Remont boksów garażowych – skucie istniejących tynków budynku z położeniem 

nowych cementowo – wapiennych z cokołem mozaikowym. Wymiana dwojga 

drzwi wjazdowych garażowych. Wymiana pokrycia na nowe – papa.  

Przebudowanie wejścia do piwnic – nowe schody betonowe, murek – naprawa 

ubytków i nowe tynki mozaikowe. 

Cztery wejścia do budynku od strony południowej zadaszyć – zadaszenie o 

konstrukcji stalowej wypełnione płytami poliwęglanowymi. Preferowane 

elementy stylizowane nawiązujące do wzornictwa ławek i innych elementów 

małej architektury. 

Likwidacja barier architektonicznych – zastosować krawężniki wtopione. 

Urządzenie zieleni – ustawienie wież kwiatowych z nasadzeniem - pelargonia 

bluszczolistna i petunia. 
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Przykładowe wieże kwiatowe 

 

Małą architekturę (kosze, ławki) uzupełnić w nawiązaniu o istniejącą. 

Proponuje się ławki o konstrukcji wsporczej żeliwnej zdobionej, elementy 

siedziska i oparcia drewniane impregnowane i lakierowane wg kolorystyki 

istniejącej. Lampy o stylistyce podobnej jak w Parku Miejskim. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres 

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z 

Zamawiającym. 

    Stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości, zapewniać trwałość i 

bezpieczeństwo użytkowania. 

    W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać 

wizji w t terenie. 
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Wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej 

Rozwiązanie konstrukcyjne dowolne. Należy jedynie spełnić wymagania 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów 

ich wykonania. 

 

Wymagania dotyczące branży elektrycznej 

Oświetlenie placu HDK wykonać należy ze słupów oświetleniowych w formie 

stylowej. Rozstawienie lamp należy wykonać tak, by zapewnić równomierne 

oświetlenie całego terenu jednocześnie zachowując stylistykę formy architektury. 

Słupy oświetleniowe powinny być żeliwne w wykonaniu zabezpieczonym przed 

korozją.  

Na etapie projektowania należy przedstawić stylistykę oraz formę opraw do 

akceptacji Inwestora.   

Wszystkie stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości w wykonaniu 

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Słupy oświetleniowe 

wraz z oprawami winny być odporne na działanie czynników atmosferycznych 

w szczególności odporne na działanie promieniowania UV oraz korozję. 

Do zasilania oświetlenia przewidzieć należy wykonanie całkowicie nowych kabli 

ziemnych. Kable w całości układać w przepustach rurowych pełniących rolę 

zabezpieczenia linii kablowej jednocześnie zapewniając możliwość ich wymiany. 

Sterowanie oświetleniem należy wykonać w wersji automatycznej za pomocą 

zegara astronomicznego oraz ręczne z nowej szafy oświetleniowej. 

 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na: 

• Rozbiórce istniejącej asfaltowej drogi dojazdowej wraz z podbudową 

• Budowie nowej nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej 

• Rozbiórce nawierzchni istniejącego placu za Domem Kultury 

• Budowie nowej nawierzchni na placu za Domem Kultury 

 Proponowana konstrukcja nawierzchni  

• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 
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• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 10 cm 

• warstwa  z piasku stabilizowanego cementem - 15 cm 

Krawężniki betonowe 15 x 30cm na ławie betonowe B-10 na podsypce 

cementowo piaskowej. 

Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 

 

5. Parkingi przy ul. Targowej i ul. Ludnej. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Projektuje się parking dla samochodów osobowych do obsługi bazaru przy ul. 

Ludnej i Targowej. Stanowiska postojowe typowe o wymiarach 2, 3 x 5, 0m lub 

2,5x5,0m, dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m. Nawierzchnia z kostki 

betonowej o kolorze dowolnym. Należy zaprojektować ogrodzenie terenu 

metalowe przęsłowe ze słupkami stalowymi na stałe wbetonowanymi w gruncie o 

podobnej stylistyce jak na Bazarze Miejskim. 

 

Wymagania dotyczące branży elektrycznej 

    Oświetlenie terenu parkingu należy wykonać ze słupów oświetleniowych w 

formie stylowej. Na każdym z parkingów zamontować po jednym słupie 

oświetleniowym z dwiema oprawami. Słupy oświetleniowe powinny być żeliwne 

w wykonaniu zabezpieczonym przed korozją.  

Na etapie projektowania należy przedstawić stylistykę oraz formę opraw do 

akceptacji Inwestora.   

Wszystkie stosowane wyroby powinny być wysokiej, jakości w wykonaniu 

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Słupy oświetleniowe 

wraz z oprawami winny być odporne na działanie czynników atmosferycznych 

w szczególności odporne na działanie promieniowania UV oraz korozję. 

Zasilanie oświetlenia należy wykonać linią kablową wyprowadzoną od 

najbliższego słupa oświetleniowego. Wpięcie należy uzgodnić z właścicielem 

sieci oświetleniowej. 

Do zasilania oświetlenia przewidzieć należy wykonanie całkowicie nowych kabli 

ziemnych. Kable w całości układać w przepustach rurowych pełniących rolę 

zabezpieczenia linii kablowej jednocześnie zapewniając możliwość ich wymiany. 
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Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na: 

Budowie parkingów dla potrzeb Bazaru Miejskiego 

Proponowana konstrukcja nawierzchni parkingów 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa - 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -10 cm  

• warstwa  z piasku stabilizowanego cementem -15 cm 

 

Krawężniki betonowe 15 x 30cm na ławie betonowe B-10 na podsypce 

cementowo piaskowej. 

Przy wjazdach od strony jezdni krawężnik wtopiony 15x30cm. 

Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 

 

6. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt  

zabytkowy 
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego wszelkie działania związane 

z jego remontem wymagają uzyskania pozytywnej opinii Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Teren wokół budynku należy uporządkować i zagospodarować. Wymaga 

zaprojektowania utwardzonego dojścia i dojazdu. Utwardzenia wykonać z kostki 

granitowej. Zieleń istniejącą w miarę możliwości zachować. Dokonać 

ewentualnych nasadzeń. 

 

Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

Budynek ze względu na wieloletnie zaniedbanie wymaga natychmiastowego 

remontu. W obiekcie należy przede wszystkim dokonać działań naprawczych 

elementów nośnych – konstrukcyjnych budynku tj. ścian, stropu, więźby 

dachowej i schodów. Ściany po naprawach konstrukcyjnych należy obustronnie 
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otynkować, kolorystykę zachować stonowaną podkreślającą styl i detale obiektu. 

Strop i więźbę dachową o przekrojach dobranych do obliczeń dokonanych na 

etapie projektu impregnować środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i 

ogniochronnymi. Schody drewniane zaprojektować na bazie parametrów schodów 

istniejących z uwzględnieniem przepisów zawartych w warunkach technicznych. 

Schody impregnować podobnie jak więźbę dachową.  

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na stojący rąbek o kolorze dobranym do 

kolorystyki ścian (brąz lub grafit). Dach docieplić wełną mineralną o gr. min. 

20cm. Parametry zastosowanych materiałów cieplnych powinny zawsze wynikać 

z obliczeń dokonanych na etapie projektowania. 

W budynku należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Zaleca się 

okna drewniane o wymiarach i podziałach nawiązujących do okien istniejących, o 

współczynniku cieplnym zgodnym z Polską Normą.  

Dwa balkony do odtworzenia z elementów wsporczych metalowych 

stylizowanych, płyta betonowa, balustrady metalowe stylizowane. 

W miarę możliwości należy odtworzyć pierwotny wygląd budynku! 

Istniejący ustęp do rozbiórki. 

Budynki gospodarcze do przebudowy należy po dokonani ekspertyzy technicznej 

doprowadzić do stanu bezpiecznego użytkowania i estetycznego wyglądu. W razie 

konieczności dokonać przemurowań i uzupełnić lub wymienić elementy 

konstrukcyjne dachu. Wymienić pokrycie dachowe – blacha ocynkowana na 

stojący rąbek, położyć nowe tynki, wymienić drzwi - drewniane. 

Ogrodzenie zabytkowego obiektu przy Staszica 9 można nawiązać do ogrodzenia  

dworu Du Chateau w Hrubieszowie - Nr Rejestru Zabytków  A/338,data 

dokonania wpisu 14-07-1967. Ogrodzenie to powstało w XIX wieku. 

Ogrodzenie składa się z części murowanej w formie filarów połączonych niskimi 

murkami cokołowymi. Filary i murki wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie wapienno-cementowej, otynkowane nakryte czapami z piaskowca.  

Skrzydła bramy stalowo-żeliwne, wykonane techniką kucia i odlewania.  

Pręty nośne ustawione pionowo. Połączenie poziome ma formę trzech ażurowych 

pasów wypełnionych krzyżulcami. Pomiędzy filarkami ogrodzenia umieszczone 
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metalowe, prostokątne przęsła z użyciem typowych dla tego okresu form 

zdobniczych. 

 
Przykładowe ogrodzenie 
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Przykładowe ogrodzenie 

 

 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres 

dokumentacji projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z 

Zamawiającym. 

    Stosowane wyroby powinny być wysokiej jakości, zapewniać trwałość i 

bezpieczeństwo użytkowania. 

    W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać 

wizji w t terenie. 

 

Wymagania dotyczące branży konstrukcyjnej 

Budynek przy ulicy Staszica 9 – Budynek wymaga kapitalnego remontu. Ze 

względu na zły stan techniczny obiektu konieczna jest ekspertyza techniczna w 

zakresie konstrukcji oraz wykonanie odkrywek. Należy zwrócić uwagę na 

fundamenty, ściany, sklepienie ceglane, strop, konstrukcję dachu, gdyż ich stan 

jest zły. Na ścianach widać liczne spękania. Część rys na ścianach jest znacznej 

szerokości, z tego względu konieczna jest dokumentacja na naprawę spękań. 

Elementy drewniane konstrukcji dachowej wymagają wymiany i nie mogą być 

ponownie używane. Wymagane jest bezwzględne spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa konstrukcji. Wszelkie prace przy obiekcie należy prowadzić na 
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podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i pod ścisłym nadzorem. 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – zgodnie z projektem branży 

konstrukcyjnej. 

 

Wymagania dotyczące branży sanitarnej 

    W ramach remontu budynku przy ulicy Staszica Wykonawca zaprojektuje oraz 

wykona przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłownicze. 

Wszystkie przyłącza należy zaprojektować oraz wykonać od strony wschodniej 

budynku oraz zakończyć wewnątrz budynku.  

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur i kształtek PE SDR17. Na 

przyłączu należy zastosować zasuwę żeliwną miko uszczelnioną.  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV, litych o sztywności 

obwodowej SN8. Na załamaniu sieci kanalizacyjnej należy zastosować studzienkę 

o średnicy minimum 400 z tworzywa z włazem żeliwnym o klasie obciążenia 

D400. 

    Przyłącze ciepłownicze należy wykonać z rur podwójnych tzn. z dwóch rur 

stalowych przewodowych, umieszczonej w jednej rurze osłonowej wykonanej z 

twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej 

pianki poliuretanowej wypełniającej przestrzeń między dwoma rurami 

przewodowymi, a rurą osłonową. 

Uwagi: Wszelkie elementy przyłączy powinny być fabrycznie nowe. W cenie 

wykonania przyłączy należy uwzględnić również roboty ziemne, demontażowe 

oraz odtworzenie nawierzchni. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca 

powinien uzgodnić lokalizację projektowanych sieci z właścicielami terenu oraz 

właścicielami istniejących sieci. Koszty wykonania instalacji ponosi właściciel 

budynku. W celu prawidłowego oszacowania kosztów, Wykonawca powinien 

dokonać wizji lokalnej. 

 

Wymagania dotyczące branży drogowej 

Prace branży drogowej polegają na : 

• Wykonaniu opasek odwadniających wokół budynku  

• Wykonanie dojścia do budynku od ul. Staszica  

• Wykonanie wjazdu na posesję 
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Proponowana konstrukcja nawierzchni parkingów 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa- 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1: 4 - 3cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 10 cm 

• warstwa z piasku stabilizowanego cementem -15 cm 

Wszelkie proponowane rozwiązania opracować na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców dróg. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

Ogrodzenia, elementy małej architektury (ławki, kosze) oraz planowane 

oświetlenie uliczne należy w miarę możliwości dopasować do stylu XIX 

wiecznych wzorów dominujących z śródmiejskiej zabudowie Hrubieszowa.  

Ogrodzenia – pod murami ogrodzenia należy wykonać fundament ciągły. 

Głębokość posadowienia fundamentu powinna być jednakowa na całej długości, 

w przypadku spadku terenu fundament wykonać schodkowo. Głębokość 

posadowienia przyjmować z uwzględnieniem głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość oraz szerokość ławy fundamentowej przyjąć w zależności od typu 

ogrodzenia zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. W przypadku ogrodzeń 

stalowych słupki mocować trwale w ławie betonowej oraz zabezpieczyć je 

antykorozyjnie. W przypadku ogrodzeń lekkich stosować beton niezbrojony, dla 

ogrodzeń cięższych beton zbrojony – zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

Należy zabezpieczyć fundament przed niszczącym działaniem wody i wilgoci. 

Należy zawsze wykonać izolację poziomą fundamentu. W przypadku 

fundamentów należy również pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych 

chroniących konstrukcję przed skutkami nierównomiernego osiadania gruntu.   

Tablice informacyjne i pamiątkowe - tablice informacyjne mocować na 

konstrukcji stalowej z rur o przekroju zamkniętym. Obudowa tablic z profili 

stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Przekroje elementów 

konstrukcyjnych przyjmować zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

Utwierdzanie słupa wykonać za pośrednictwem stalowych kotew 

fundamentowych. Wymiary stóp fundamentowych oraz zbrojenie przyjmować 

zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
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  Wszystkie proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe mogą na 

etapie projektowania ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Inwestorem i jednostkami opiniującymi (np. LWKZ). 

 
1.3 Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowych. 
 

1.3.1 Zakres dokumentacji projektowej 
 

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje: 

1. Materiały przygotowawcze i przedprojektowe: 

a). aktualizacja mapy dla celów projektowych, 

b). badania geologiczne w zakresie: 

   - wykonanie odwiertów na głębokość wynikającą z przyjętej konstrukcji  

   - określenie nośności gruntu, 

   - ustalenie poziomu wód gruntowych, 

   - wykonanie obliczeń sprawdzających posadowienie budynku, 

   - opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych w przypadku  

     niestabilnego gruntu lub wysokiego poziomu wód gruntowych, 

   - opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych ciężkich izolacji  

     przeciwwodnych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 

2. Inwentaryzacje niezbędne do opracowań projektowych 

            3. Koncepcja 

           4. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem opinii ZUD 

    5. Projekt Budowlany  

            Projekt budowlany powinien być opracowany: 

            - na podstawie materiałów wyjściowych 

              - ściśle według wymagań zawartych w Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z  

            dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu    

            Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

            budowlanego 

           - na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 

           - w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena                

             zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich  

             wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez  



 

56 Program funkcjonalno - użytkowy 

             Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw/przepisów 

6. Informacja o planie BIOZ 

7. Charakterystyka energetyczna 

8. Projekty wykonawcze: 

a) projekt architektoniczno-budowlany 

b) projekt branży konstrukcyjnej      

c) projekt branży sanitarnej     

d) projekt branży elektrycznej  

e) projekt branży drogowej 

f)  projekt stałej organizacji ruchu  

g) projekt czasowej organizacji ruchu  

h) projekt zieleni 

i) projekt elementów małej architektury 

9.  STWiORB 

10. Część kosztowa: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy 

inwestorskie  

11. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia 

dokumentacji. 

   

    Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu na zasadach 

określonych w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

   Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem 

po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano – wykonawczej 

opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu, uzyskaniu 

pozytywnej opinii i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu i 

przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę. 

    Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie projektu budowlanego, 

a dla zadań bardziej złożonych i skomplikowanych w fazie projektu 

wykonawczego.  

  Uzgodnienia projektu dotyczą: 

- zgodności projektu z przepisami w tym techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
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- zgodności zawartych w projekcie rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego 

- Zamawiający może żądać przedłożenia uzasadnionych dodatkowych wyjaśnień - 

w terminie określonym szczegółowo w SIWZ. 

- Wykonawca udzieli wszelkich wyjaśnień i dokona wszelkich uzupełnień na 

żądanie Zamawiającego. 

    Projekty wykonawcze należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. Uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym 

2. Dokonać wcześniej szczegółowej wizji lokalnej 

3. Uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, 

zatwierdzenia, pozwolenia na budowę – do obowiązków Wykonawcy należało 

będzie również uzupełniania i poprawianie dokumentacji według zaleceń 

jednostek uzgadniających 

4. Uzyskać wszelkie niezbędne odstępstwa 

5. Uzyskać uzgodnienie dokumentacji przez wymaganych rzeczoznawców 

6. Uzupełniać i poprawiać dokumentację według zaleceń jednostek opiniujących i 

uzgadniających  

7. Uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu 

omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy 

 

1.3.2. Zespół projektowy – wymagania Zamawiającego 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym w zakresie prawa, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi wykonani robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  

  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia 

  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem    

   terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w   

  tym okresie – wykonał: 
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• dla zadania Nr 1 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu budowy, przebudowy lub odbudowy placów targowych, 

handlowych 

• dla zadania Nr 2 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu budowy lub przebudowy - deptaków miejskich, placów służących 

celom handlowo - rekreacyjnym lub innym celom rekreacyjnym, 

rozrywkowym czy spacerowym. 

• dla zadania Nr 3 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu budowy lub przebudowy terenów zielonych oraz z zakresu 

remontu przebudowy lub budowy obiektów kubaturowych.  

• dla zadania Nr 4 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu budowy lub przebudowy dojść lub dojazdów do budynków wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

• dla zadania Nr 5 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu robót drogowych w skład, których wchodziła budowa lub 

przebudowa parkingów. 

• dla zadania Nr 6 - co najmniej 2 dokumentacje projektowe, których 

przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z 

zakresu remontu, przebudowy lub odbudowy budynku, który był wpisany 

do rejestru zabytków. 

- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  

  zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 Rewitalizacja Bazaru Miejskiego - Wykonawca musi dysponować:, co najmniej  

jedną osobą - projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą – projektantem 

branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez 

ograniczeń, oraz co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z 

uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem 

branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem 

branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic 

bez ograniczeń. 

Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski - Wykonawca musi dysponować: 

co najmniej jedną osobą - projektantem z uprawnieniami do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą - 

projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania dróg i ulic bez ograniczeń, jedną osobą – projektantem branży 

budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez 

ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z 

uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co 

najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. 

Rewitalizacja Parku Miejskiego - Wykonawca musi dysponować: co najmniej 

jedną osobą – projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej oraz co najmniej jedną osobą – projektantem 

branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez 

ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z 

uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co 

najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń.  

Hrubieszowski Dom Kultury - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, w tym:, co najmniej jedną osobą - projektantem 
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branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic 

bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą – projektantem z uprawnieniami do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co najmniej 

jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą 

projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co 

najmniej jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym 

uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń. 

Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej - Wykonawca musi dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą – 

projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej oraz co najmniej jedną osobą – projektantem branży 

budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez 

ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń, co 

najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.  

Budynek mieszkalny przy ulicy Staszica 9 - Wykonawca musi dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą – 

projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej, co najmniej jedną osobą - projektantem branży 

budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne oraz 

posiadającym uprawnienia do projektowania obiektów zabytkowych (osoba 

uprawniona do projektowania obiektów zabytkowych musi posiadać 

zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), co najmniej jedną 

osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą projektantem 

branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 

           Wszyscy projektanci muszą być członkami izby zawodowej. 

 

1.3.3 Obowiązki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia 

 

    Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz konsultować z Zamawiającym wszystkie 

rozwiązania i założenia koncepcyjne. 

   Wykonawca zobowiązany jest do następujących zadań: 

1. Opracowanie części opisowej wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń 

2. Opracowanie części rysunkowej wraz z projektem kolorystyki 

3. Opracowanie przedmiarów robót - oddzielnie dla każdej z branż 

4. Opracowanie kosztorysów ofertowych - oddzielnie dla każdej z branż 

5. Opracowanie kosztorysów inwestorskich - oddzielnie dla każdej z branż 

6. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót    

    Budowlanych - oddzielnie dla każdego zadania 

7. Opracowanie informacji BIOZ. 

8. Uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji do opracowania Projektu Budowlanego  

9. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

10.Zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 

bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu oddania obiektów do użytkowania 

11.Uzyskanie aktualnych warunków na przebudowę sieci/kolizji 

12.Uzgadnianie z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań projektowych do 

poszczególnych zadań 

13. Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości 

urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, 3 i zgodnie z 

wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 
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14.Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie 

materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem 

warunków technicznych do projektowania, opracowaniem ekspertyz, opinii, 

badań, inwentaryzacji.     

15. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie realizacji robót  

16.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta 

starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 

technicznej 

17.Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki 

szczegółów i detali z dokładnym opisem 

18.Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach   

19.Wykonana dokumentacja będzie zawierała wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 

zakresie wymaganym przepisami oraz spis opracowań i dokumentacji 

wchodzących w skład kompletnego opracowania 

20.Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 20 

Ustawy Prawo Budowlane- „Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w 

ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej” podpisane przez Projektantów odpowiedzialnych za wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

21.Wykonawca dołącza do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających 

oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z 

określonym w nim terminem ważności. 

22.Kopie dokumentów zamieszczone w dokumentacji projektowej będą 

poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

23.Wykonawca wykona opracowania projektowe respektując poniższe założenia: 

- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi  

  przepisami, normami, ze sztuka budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą  

  o kompletności  i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

- jednoznaczność treści 
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- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, zgodnie z zasadami  

  wykonywania rysunków technicznych 

- rysunki, strony tytułowe, okładki poszczególnych części składowych   

                  opracowania powinny być opatrzone metryką,  

- cześć opisowa i obliczeniowa każdego opracowania powinna być sporządzona 

na komputerze 

- zapewnienie zgodności dokumentacji z wymaganiami odpowiednich przepisów, 

norm i wytycznych 

- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do minimum 

- arkusze rysunkowe będą złożone do formatu A4 

- dokumentacja będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie 

spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem 

Wykonawca przed przekazaniem opracowań do odbioru przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowaną szatę graficzną i zawartość 

opracowań. 

24.Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy 

ocenach stanu technicznego i pracach projektowych. 

24.Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych 

25.Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały 

wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu 

26.Wykonawca w terminie wskazanym przez organ wydający pozwolenie na 

budowę wniesie ewentualne poprawki, uzupełnienia, czy wyjaśnienia 

27.Wykonawca opracuje dokumentację posługując się następującymi formatami 

zapisu:  

- DOC lub XLS – część opisowa, obliczeniowa, specyfikacje itp. 

      - przedmiary i kosztorysy – program kompatybilny z Norma Pro 

      - rysunki i uzgodnienia – format PDF 

28. Dokumentacja projektowa dla każdego zadania powinna być opracowana i  

     przekazana w wersji papierowej w ilościach zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca  

    1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub w ilościach  

    określonych szczegółowo w SIWZ. 
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      - Projekt Budowlany  

      - Projekt Wykonawczy  

      - Przedmiary, kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie  

      - STWiORB  

      - Projekt stałej organizacji ruchu  

      - Projekt czasowej organizacji ruchu  

      - całość dokumentacji dla poszczególnych zadań w wersji  

        elektronicznej 

      - prawomocna decyzja – pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 

 

      29. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym: 

       a) Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w postępowaniu administracyjnym w  

           celu uzyskania decyzji, uzgodnień i opinii.  

       b) Zamawiający przekaże Wykonawcy wypis z Miejscowego Planu  

           Zagospodarowania  Przestrzennego „Śródmieścia” Hrubieszowa 

      c)  Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w wersji  

           elektronicznej i papierowej 

     30. Jako obowiązujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia – dokumentacji  

           projektowej, rozpoczęcia budowy, oddania obiektu do użytkowania traktuje się  

            terminy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ewentualne  

           zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów Zamówienia ściśle wg  

           zapisów w Umowie). 

 

      Wszelkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz 

Wykonawcy wobec Zamawiającego w trakcie realizacji zadania (zakres 

opracowania, wymogi, podwykonawstwo, terminy, odpłatności, kary 

umowne, prawa autorskie, gwarancje itd.) będą podane szczegółowo w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Umowie.  

 

1.4 Opis ogólnych wymagań Zamawiającego w stosunku do realizacji robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz 
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takich, które posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

    

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić 

funkcjonowania obiektów sąsiednich. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz musi 

utrzymywać ich jakość.  

 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą 

należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji 

 

Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę i 

protokolarnym przekazaniu placu budowy.  

 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi - STWiORB, którą 

należy opracować na etapie opracowywania dokumentacji. 

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 

bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

W szczególności jest odpowiedzialny za: 

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP 

 

Wykonawca ma obowiązek: 

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

- dokonać pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji i porównać je z  

  rzędnymi projektowanej niwelety  

- sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzenia posesji, 

- poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i  

  ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić  

  awaryjny dojazd w miarę postępu robót. 
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- chronić znaki geodezyjne znajdujące się na terenie inwestycji 

- utrzymać porządek w trakcie wykonywania robót 

- prowadzić roboty w sposób bezpieczny 

- wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory, odbiory z  

  użytkownikami infrastruktury 

- zapewnić obsługę geodezyjna i geotechniczną 

- opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

- usuwać na bieżąco wszelkich szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji  

  robót 

- stosowanie rur ochronnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym  

  uzbrojeniem terenu 

- prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie, bez użycia sprzętu  

  mechanicznego 

- zdemontować obiekty tymczasowe 

- uporządkować teren po zakończeniu robót 

- zagospodarować powstałe podczas realizacji odpady i zgłaszać informacje o  

 wytwarzanych odpadach do właściwego Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz do  

 Zamawiającego 

- stosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy 

- Wykonawca zobowiązany jest przestawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 

obliczeniami, próbki materiałów, 

- Wykonawca może proponować inne materiały i technologie pod warunkiem, że będą 

one różnorzędne pod względem, jakości, parametrów technicznych i kolorystyki – 

zatwierdzone przez Inwestora 

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością  

- Wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami 

wynikłymi z powodu nieprzestrzegania postanowień umowy 

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić rzetelnie dokumentację budowy 

- Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru 

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć na żądanie Zamawiającego w naradach i 

innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
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- Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i 

uczestniczyć w odbiorze 

- Zamawiający ustala rodzaje oraz warunki odbiorów 

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy 

    Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić plan BiOZ w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

    Wykonawca ma obowiązek realizować zadanie zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, stosując się do nałożonych na niego obowiązków 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązków wynikających z innych 

przepisów związanych. 

    Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 

budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

    Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, mając na uwadze 

bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. W razie konieczności należy stosować dodatkowe 

zabezpieczenia. 

    Roboty należy wykonywać według Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych dla tych grup, opracowanych przez Projektanta oraz 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , określonych w 

tematycznych Zeszytach ITB oraz według warunków określonych w obowiązujących 

normach.  
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

o Kody i nazwy zgodne z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 

listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV 

o Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

z późn. zmianami 

o Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 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 

o Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 

kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

o Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

o Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

o Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 

r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

o 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) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 563) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia 

oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową z dnia 

21 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 104) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 

83, poz. 578, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 

23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z 

dnia 24 września 1998 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 839) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, 

z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1513) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 

(Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   

    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.  

    (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu  

     budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1134) 

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z  

     2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień  

     oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania  

    ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 23  

     grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1795) 

o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,  

     jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te   

    dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz.   

    1817) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw  

    sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  

    programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130,  

    poz. 1389) 

o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w  

    stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  

    publicznych z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1796) 

o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o  
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    udzielenie zamówienia publicznego z dnia 16 października 2008 r. (Dz.U. Nr  

    188, poz. 1154) 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,   

     poz. 881, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów  

     budowlanych wprowadzonych do obrotu z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr  

    144, poz. 1182) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz  

     jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dnia 8  

     listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008  

     r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych  

     substancji w powietrzu z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 281) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów  

     hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) 

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.  

     2019, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy  

    spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie  

    substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 24 lipca    

                       2006 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 984, z późń. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie   

    warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do  

                       ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska      

                       wodnego z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 169) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie  

     szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

     przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia   

     wodnoprawnego z dnia 10 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1988, z późń.  

                        zm.) 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr  

    151, poz. 1220, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu  
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     ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,  

    dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników  

     przyrody z dnia 12 maja 2005 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 794) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz  

    gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także   

    kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia  

    jako obszary Natura 2000 z dnia 13 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 510) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony  

     ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z późn.  

     zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu  

     zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 z dnia 17 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr  

    34, poz. 186) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu  

    ochrony dla obszaru Natura 2000 z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 64, poz.  

                      401) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko  

    występujących roślin objętych ochroną z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168,  

                       poz. 1764) 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

     przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium  

     uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28   

     kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1233) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu 

    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26  

                       sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z   

     2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  

     uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  

                        z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  

     szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia,  
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                        zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę          

                        uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności z dnia 20   

                        czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1001) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie    

     wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub  

     ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  

     tych wyrobów do użytkowania z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143, poz.   

     1002, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie   

     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  

     terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

o Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386, z  

     późn. zm.) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu  

    nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz.U. Nr  

    241, poz. 2077) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. zmieniające  

     rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku  

     zgodności z Polską Normą (Dz.U. Nr 198, poz. 1316) 

o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  

     oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr  

     89, poz. 625, z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.  

     z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005  

     r., Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kategorii prac geologicznych,  

    kwalifikacji do wykonywania, dozorowania kierowania tymi pracami oraz    

    sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji z dnia 19 czerwca  

    2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 865) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań,  

    jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno- 
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    inżynierskiez dnia 3 października 2005 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1673) 

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z  

    2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie  

    zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  

    i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych  

    warunków umów o udostępnianie tych baz z dnia 16 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr  

    78, poz. 837) 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie  

    ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji  

    gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali,  

    znajdujących się na terenach zamkniętych z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 84,  

    poz. 911) 

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

   (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zmianami) 

o Inne obowiązujące przepisy  

o Normy budowlane dla poszczególnych branż  

 



 

 
 

75 Program funkcjonalno -użytkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

76 Program funkcjonalno -użytkowy 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z  

      wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

 

Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – dostępny w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

      nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na etapie składnia wniosku o pozwolenie na 

budowę. 

 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) kopia mapy zasadniczej - Zamawiający dysponuje mapami zasadniczymi oraz  

mapami do celów projektowych terenów objętych zadaniem. 

b) wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb  

     posadowienia obiektów – Zamawiający nie posiada badań w tym zakresie 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – Program funkcjonalno –

użytkowy uwzględnia wytyczne konserwatorskie dla powyższych zadań  

d) inwentaryzacja zieleni – Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni 

parkowej z projektem nasadzeń 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  
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  posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska –  

  Inwestor nie posiada danych w tym zakresie 

- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Inwestor nie posiada danych w tym zakresie 

- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one  

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

 Zamawiający posiada dokumentację projektową obiektu zabytkowego przy 

Staszica 9 oraz poglądową inwentaryzację szaletu miejskiego stanowiącą 

załącznik do programu funkcjonalno - użytkowego 

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień zarządców sieci leży po stronie 

Wykonawcy na etapie prac projektowych 

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W trakcie prac projektowych i realizacji należy wszelkie rozwiązania projektowe i 

wykonawcze konsultować z Zamawiającym. 

 

 

 



 

 
 

78 Program funkcjonalno -użytkowy 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 















Bazar Miejski  
 

     Bazar Miejski

Ulica Bazar Miejski 

 

Pierwsza brama bazaru miejskiego 

 



Bazar Miejski  
 

Pierwsza brama bazaru miejskiego 

 

Druga brama bazaru miejskiego 

 



Bazar Miejski  
 

Bazar od ulicy Ludnej i Targowej – budynek przeznaczony do remontu (szalet po remoncie) 

Bazar Miejski – kiosk do rozbiórki 

 

 



Bazar Miejski  
 

Bazar Miejski – budynek do remontu 

 

 



Ul. Rynek  

 

     Ul. Rynek  

Ul. Rynek 

 

Ul. Rynek 



Ul. Rynek  

 

 

Ul. Rynek 

 



Park Miejski  
 

 

     Park Miejski

pomnik Bolesława Leśmiana 

 

pomnik Bolesława Prusa od frontu 



Park Miejski  
 

 

 

pomnik Bolesława Prusa od frontu 

 

 pomnik Bolesława Prusa z boku 



Park Miejski  
 

 

 

„Dąb Pamięci”  Józefa Skrobiszewskiego 

 

Plac zabaw 



Park Miejski  
 

 

 

Tablica informacyjna 



Park Miejski  
 

 

 

Tablica informacyjna  i „Dąb Sobieskiego” 

 

Studnia przy Dębie Sobieskiego 



Park Miejski  
 

 

 

Szalet miejski 

 

Szalet miejski 



Park Miejski  
 

 

 

Ogrodzenie od ulicy Narutowicza 

 

Wejście od  ulicy Narutowicza 



Park Miejski  
 

 

 

Wejście od rogu ulicy Hubala i Narutowicza 

 

 

Wejście od rogu ulicy Hubala i Narutowicza od strony parku 



Park Miejski  
 

 

 

Wejście od ulicy Dobrzańskiego ( od Sądu). Wejście po remoncie 

 

Powierzchnie utwardzone 



Park Miejski  
 

 

 

Powierzchnie utwardzona 

 

Powierzchnie utwardzone 



Park Miejski  
 

 

 

Powierzchnie utwardzone 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

    Hrubieszowski Dom Kultury 

Ogrodzenie do remontu od strony wschodniej 

Ogrodzenie do remontu od strony wschodniej 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

 

Ogrodzenie od strony wschodniej 

Ogrodzenie od strony wschodniej 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

Ogrodzenie od strony południowej 

 

Ogrodzenie za Domem Kultury od strony południowej 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

Parking 

 

Parking i garaże do remontu 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

 

Budynek HDK wejście do zadaszenia 

 

Budynek HDK i wejścia do zadaszenia 

 



Hrubieszowski Dom Kultury  
 

 

 

 

Wejście do piwnicy do przebudowy 

 

 



Parkingi 
 

     

     Parkingi

Miejsce przeznaczone na parking 

 

Widok na ulicę Targową 



Budynek przy ul. Staszica 9 
 

     

Budynek przy ulicy Staszica 

Elewacja południowa i zachodnia 

 

Elewacja północna i zachodnia 



Budynek przy ul. Staszica 9 
 

 

 

Elewacja wschodnia 

 

Elewacja południowa i wschodnia 



 

Szalet Miejski 
 

   

                              Szalet Miejski na terenie Parku 

 

 

 

 



 

Szalet Miejski 
 

 

 

 

 

 

 



 

Szalet Miejski 
 

 

 

 

 

 



 

Szalet Miejski 
 

 

 

 

 

 

 



 

Szalet Miejski 
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