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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
 
Nazwa zamówienia: 
 
Roboty budowlano-projektowe zadania: 
 „Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody” 
na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza” w 
systemie zaprojektuj i wybuduj. 
 
Części zamówienia: 
 
I.  Wykonanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody wraz z 
podłączeniem istniejącej studni głębinowej oraz powiązaniem z istniejącą 
siecią wodną szpitala. 
 

         II. Prace budowlane: 
             Renowacja studni głębinowej.  
             Remont zbiornika retencyjnego. 
             Montaż instalacji stacji uzdatniania wody i hydroforni wraz z podłączeniem    
             studni głębinowej i włączeniem do instalacji Szpitala. 
             Wykonanie ogrodzenia ujęcia wody dla ludności. 
              

Adres inwestycji: 
 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 
03-924 Warszawa 
ul. Niekłańska 4/24 

  
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 
71 22 0000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
72 22 3000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów  
                      budowlanych 
45 21 5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45 33 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
Zamawiający: 
 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 
03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 

 
 
Opracował: 
mgr inż. Marek Wełpa 

 
Warszawa 30 stycznia 2019 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

 

1. Część Opisowa 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

1.3 Szczegółowy zakres prac. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 wymagania dotyczące lokalizacji. 

2.2 wymagania dotyczące standardów wykonania dokumentacji. 

2.3 wymagania dotyczące standardów technicznych. 

2.4 wymagania dotyczące warunków techniczno-prawnych.  

2.5 wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych 

 

3. Część informacyjna 

3.1 Przepisy prawne i normy związane  

3.2 Posiadane informacje i inne dokumenty istotne dla prawidłowego projektowania  

3.3 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

3.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  
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1. Część opisowa 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Wykonanie renowacji studni głębinowej i zbiornika retencyjnego oraz zaprojektowanie i 

wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami łączącymi studnie głębinową ze 

stacją uzdatniania wody, hydrofornią oraz istniejącą siecią wodną budynków szpitala. 

Zadanie należy wykonać w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

 

Części zamówienia: 

 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

 

1. wielobranżowego projektu stacji uzdatniania wody, hydroforni wraz z instalacją łączącą 

studnię głębinową ze stacją uzdatniania wody oraz istniejącą siecią wodną budynków 

szpitala. 

2. wielobranżowego projektu budowlanego remontu istniejących pomieszczeń budynku G  

    dla potrzeb SUW i hydroforni. 

 

II. Roboty budowlano-montażowe: 

   

1. Renowacja studni metodą pneumoimpulsową. 

2. Remont zbiornika retencyjnego wody. 

3 .Remont pomieszczeń budynku G na potrzeby hydroforni i SUW oraz wykonanie robót 

montażowych stacji uzdatniania wody z hydrofornią na podstawie wykonanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

      Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

 

1. Projektowane pomieszczenia mieszczą się budynku G. Budynek istniejący; usytuowany 

na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej 

w Warszawie. 

2. Budynek posadowiony w terenie uzbrojonym; wyposażony w instalację elektryczną, 
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zasilaną z istniejącej rozdzielni, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z węzła 

cieplnego, instalację wodno-kanalizacyjną. 

3. Modernizacja dotyczy części istniejących pomieszczeń budynku G. Powierzchna 

zaplanowana na potrzeby hydroforni i SUW wynosi ok.30 m2 (pomieszczenie G015). 

4. Zbiornik retencyjny wody o poj. 144 m3 częściowo zagłębiony, ogrodzony, 

wentylowany. 

5. Pompa głębinowa usytuowana w studni murowanej przykrytej zwieńczeniem 

betonowym z dwoma włazami i dwoma kominkami wentylacyjnymi. 

 
 
1.3 Szczegółowy zakres prac 
 
I. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

 
   Zakres projektowania: 
   Studnia głębinowa, zbiornik retencyjny wody pitnej, stacja uzdatniania wody, hydrofornia, 
sieć wody zimnej Szpitala. 
 
1. Dokumentacja projektowa zawierać będzie projekty technologii SUW, hydroforni wraz 
rurociągami łączącymi studnie głębinową ze zbiornikiem retencyjnym, budynkiem G i 
siecią wody zimnej szpitala.  
2. Dokumentacja zawierać będzie projekty branżowe: budowlane, sanitarne, elektryczne, 
automatyki.  
3. Należy zaprojektować stacje uzdatniania wody wraz z hydrofornią zakresie niezbędnym 
do prawidłowego, zgodnego z przepisami i wymogami prawa przygotowania wody pitnej 
dla potrzeb całego Szpitala. 
 4. Należy zaprojektować system automatyki dla potrzeb SUW oraz sterującej rozbiorem 
wody pitnej i wyborem źródła zasilania: własne ujęcie lub sieć miejska. 
5. Zatwierdzenie wykonanej dokumentacji technicznej przez odpowiednie organy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
6. Wykonanie instrukcji eksploatacyjnej.  
7. Na podstawie dokumentacji projektowej należy sporządzić operat wodno-prawny 
niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych. 
 
 
II. Zakres robót budowlano-montażowych 
 
1.Szczegółowy zakres robót: 
 
1.1 Renowacja studni głębinowej: 

 renowacja pionowego ujęcia wody metodą pneumoimpulsową,  

 pompowanie oczyszczające i pomiarowe,  

 wymianą rurociągu tłocznego i pompy głębinowej,  

 wykonanie pomiarów, 

 wymiana ceglanej obudowy studni. 
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1.2 Remont zbiornika retencyjnego, kominów wentylacyjnych, komory zasuw, wykonanie  

       wejścia przez drzwi od strony budynku G, wymiana ogrodzenia z przęseł wypełnionych  

       siatką o długości ok. 66 mb. 

1.3  Wykonanie ogrodzenie starego budynku ujęcia wody dla ludności o długości ok. 15 mb. i 

powiązanie go z istniejącym ogrodzeniem 

1.4  Stacja uzdatniania wody: 

  Remont pomieszczeń bud. G dla potrzeb SUW i hydroforni zgodnie z projektem.  

  Montaż rurociągów łączących studnie głębinową ze zbiornikiem retencyjnym wody i  

         stacją uzdatniania wody oraz istniejącą siecią budynków szpitala w zakresie zgodnym      

         z projektem. 

  Montaż stacji uzdatniania wody. 

  Montaż hydroforni. 

  Montaż automatyki sterującej rozbiorem wody pitnej i wyborem źródła zasilania: własne 

ujęcie, sieć miejska. 

  Rozruch i uruchomienie urządzeń. 

  Przeszkolenie personelu w zakresie dozoru i eksploatacji. 

 

2. Roboty branżowe: 

2.1. Roboty ogólnobudowlane: 

  rozbiórka ceglanej obudowy studni głębinowej i postawienie nowej zgodnej z 

aktualnymi wymogami technicznymi i przepisami.  

  roboty odtworzeniowe dróg i chodników w obrębie nowo wybudowanych rurociągów 

podziemnych. 

 

prace w budynku zbiornika wody:  

  wybudowanie drzwi wejściowych antywłamaniowych do komory zbiornika wody, 

  wymiana metalowego płotu wokół budynku zbiornika wody, 

  wymiana kominków wentylacyjnych 

  remont ścian i sufitów, 

 

prace budowlane dostosowujące pomieszczenia do potrzeb SUW: 

  remont i malowanie ścian i sufitów,  

  wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach, stolarki drzwiowej i okiennej, 

  wymiana drzwi zewnętrznych. 
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2.2. Roboty sanitarne: 

 instalacje wodno-kanalizacyjne, 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 instalacja wentylacji mechanicznej,  

 

2.3. Roboty elektryczne: 

 wymiana instalacji silnoprądowej łącznie z wykonaniem tablicy rozdzielczej, 

 oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED SMD, 

 instalacja słaboprądowa – sterująca i informatyczna,  

 instalacja ppoż. wraz z podłączeniem do istniejącego systemu sygnalizacji ppoż. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Wymagania wynikające z lokalizacji 

W zakresie robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany: 

1 Przejąć od Zamawiającego i zorganizować teren budowy. 

2 Wykonać prace budowlane objęte zamówieniem zgodnie z opisem przedmiotu umowy,  

   dokumentacją projektową, z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy, sztuki  

   budowlanej, z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, z  przepisami                 

   BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  

   Zamawiającego.  

3. Na terenie szpitala należy wykonać sieć wodociągową zgodnie z zaakceptowaną przez  

    Zamawiającego do realizacji dokumentacją projektową. Zakres robót będzie także  

    obejmował odtworzenie terenu. W miejscach kolizji z istniejącymi drogami  

    wewnętrznymi oraz chodnikami w zakres robót odtworzeniowych wchodzić będzie  

    przywrócenie stanu pierwotnego fragmentów dróg wewnętrznych i chodników. 

4. Zapewnić warunki bezpieczeństwa przy korzystaniu z czynnego obiektu oraz podczas  

    robót zewnętrznych. 

5. W czasie realizacji robót utrzymywać teren robót w należytym porządku, ogrodzony i  

    oznakowany, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać odpady i śmieci. 

6. Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót. 

7. Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na  

    użytkowanie przez odpowiednie służby w terminie ustalonym w umowie na odbiór  

    robót. 
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2.2 Wymagania dotyczące standardów wykonania dokumentacji  

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w stopniu szczegółowości niezbędnym do 

realizacji pełnego zakresu robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, technologię 

robót, materiały i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych oraz wybranej technologii. 

3. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane.  

 

2.3. Wymagania dotyczące standardów technicznych 

.    Zamawiający informuje, że preferuje poziom wysoki w odniesieniu do rozwiązań 

technologicznych. 

 

2.4 Wymagania dotyczące warunków techniczno-prawnych 

 

1. Celem zadania jest zapewnienie zasilania w wodę pitną z własnego ujęcia wody oraz  

    powiązanie z istniejącą instalacją zasilaną z sieci miejskiej. 

2. W zakresie automatyki projekt musi zawierać sterowanie poborem i rozbiorem wody pitnej  

    dla całego szpitala. 

   Automatyka ma zapewniać przełączanie poboru wody dla szpitala z sieci zewnętrznych   

   (oba przyłącza) na studnie i odwrotnie oraz sterowanie z pomieszczeń hydroforni (G015) i  

   DT (DP09/10. 

3. Projekt budowlany pomieszczeń w bud G dla potrzeb SUW musi przewidzieć taki 

remont istniejących pomieszczeń, tak aby spełniały one wymogi techniczne instalacji i 

warunków eksploatacyjnych wymaganych dla SUW.  

Projekt w branżach sanitarnych i elektrycznych musi przewidzieć taką wymianę instalacji 

sanitarnych, ( c.o, wod - kan i wentylacyjnych) i elektrycznych, aby spełniały wymagania 

techniczne, eksploatacyjne i prawne dla prawidłowej eksploatacji SUW.  

Zasilanie elektryczne elementów wykonawczych z sieci rezerwowanej. 

 

 4. Należy zaprojektować stacje uzdatniania wody wraz z hydrofornią zakresie niezbędnym  
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     do prawidłowego; zgodnego z przepisami i wymogami prawa; przygotowania wody  

     pitnej dla potrzeb całego Szpitala.  

5. Zatwierdzenie wykonanej dokumentacji technicznej przez odpowiednie organy zgodnie  

    z obowiązującymi przepisami. 

6. Na podstawie dokumentacji projektowej należy sporządzić operat wodno-prawny  

    niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych. 

 

2.5 Wymagania odnośnie ilości egzemplarzy opracowań projektowych 

Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, 

harmonogram, operat wodno-prawny powinny być opracowane w ilości 

egzemplarzy określonej na podstawie umowy. 

 

3. Część informacyjna 

3.1Przepisy prawne i normy związane: 

Projekty budowlano-wykonawcze należy wykonać zgodnie z  

- USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z r 2018 

poz. 1202 z późniejszymi zmianami),  

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z r  2018, poz.1935),  

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego wraz z późn. zm. (tekst jednolity 1129 Dz. U. z r 2013, poz. 1129). 

 

3.2 Posiadane informacje i inne dokumenty istotne dla prawidłowego projektowania  

4. Zamawiający oświadcza, że renowacja studni głębinowej zostanie dokonana w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

5. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania Prawa Zamówień 

Publicznych.  

6.   Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, zostanie podpisane i złożone przy składaniu 

zgłoszenia robót. 

7.   Inwestor posiada kopię mapy zasadniczej-materiał archiwalny nieaktualizowany, 

Wykonawca na własny koszt wykona aktualną mapę do celów projektowych. 
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3.3 Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia: 

     1. Uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnościach (dla członków 

zespołu projektowego) 

     2. Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym dla 

Kierownik Budowy, oraz instalacyjnymi  dla kierowników robót w odpowiednich branżach. 

3. Inne branżowe uprawnienia do realizacji robót specjalistycznych. 

 

3.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

1. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawcy z 

konieczności, pełnej inwentaryzacji i uwzględnienia innych nieopisanych 

uwarunkowań. 

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w 

terenie 

3. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

4. Przed rozpoczęciem robót, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy, oraz celu, 

któremu inwestycja ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


