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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Myszków
Nowa Wieś w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Myszkowie przy ulicy
Nowowiejskiej.
W cenie oferowanej realizacji zadania należy ująć:
a) sporządzenie mapy do celów projektowych;
b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót;
c) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,
d) wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiającego;
e) wykonanie dokumentacji budowlanej powykonawczej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac do wykonania.
Prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
W części dotyczącej projektowania:
a) sporządzenie mapy do celów projektowych
b) pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do
wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji prac budowlanych;
c) opracowanie dokumentacji, która musi być kompletna w zakresie wszelkich
rozwiązań branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego
funkcjonowania;
d) sporządzenie dokumentacji budowy.
W części dotyczącej robót budowlanych:
Na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz opracowanej i odebranej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej w szczególności należy wykonać:
a) zdemontować istniejące rynny, obróbki blacharskie i o ile zajdzie potrzeba
istniejące pokrycie papowe;
b) wykonać drewnianą więźbę dachową z odpowiednim zakotwieniem do
istniejącego stropodachu;
c) wymurować ściany szczytowe i komin wentylacyjny w przestrzeni poddasza
i ponad dachem;
d) wykonać pokrycie dachowe i wszelkie obróbki blacharskie;
e) zamontować rynny dachowe i rury spustowe.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotowy budynek położony jest przy ul. Nowowiejskiej na działce
o numerze ewidencyjnym 2091/3 i powierzchni 0,4064 ha, zlokalizowana
w Myszkowie przy ul. Nowowiejskiej (obręb nr 0007 Nowa Wieś).
Właścicielem budynku jest Ochotnicza Straż Pożarna Myszków – Nowa Wieś.
b) Na obszarze, na którym planowana jest inwestycji obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nr 15 – „Nowa Wieś” wprowadzony uchwałą
XXXII/279/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. Tekst
i rysunek planu dostępny jest pod adresem urbanistyka.miastomyszkow.pl
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c) Działka nr 2091/3 na której ma zostać zrealizowana inwestycja - zgodnie
miejscowym planem zagospodarowania miasta Myszkowa leży na obszarze
oznaczonym 1Uup tj. terenie zabudowy usługowej i użyteczności publicznej.
d) Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
e) Jest to budynek garażowo-biurowo-usługowy. Przy czym na parterze budynku
mieszczą się garaże dla samochodów bojowych, a niewykończone piętro
budynku miało pełnić funkcję biurową i socjalną.
f) Dane techniczne:
 ilość kondygnacji nadziemnych – 2
 ilość kondygnacji podziemnych – 0
 długość – 16,67 m
 szerokość – 14,90 m
 wysokość - 8,60 m
 powierzchnia zabudowy – 284,38 m2
 kubatura – około 2086 m3
Konstrukcja budynku:
 ściany murowane z cegły pełnej, pustaków żużlowych i bloczków betonu
komórkowego o zróżnicowanej grubości,
 strop międzypiętrowy z płyt stropowych żelbetowych kanałowych (płyty
żerańskie) z wieńcami żelbetowymi,
 stropodach z płyt żerańskich z wylewką cementową wyrównawczą i kilkoma
warstwami papy na lepiku,
 słupy, nadproża i podciągi żelbetowe.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
2.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
 konstrukcja dachu drewniana, kotwiona do wieńców za pomocą kotew
wklejanych,
 forma dachu – dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci
dostosowanym do rodzaju pokrycia i zapisów Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,
 pokrycie z blachy trapezowej powlekanej T-35 o grubości 0,55 mm,
dwustronnie ocynkowanej i powlekanej, na stronie licowej powłoką poliestrową
matową gruboziarnistą grubości 35 mikrometrów, na łatach drewnianych
z zastosowaniem krycia wstępnego z folii paroprzepuszczalnej. Kolorystyka
pokrycia zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ze wskazaniem na kolor brązowy,
 rynny dachowe i rury spustowe z PVC w kolorze dostosowanym do koloru
pokrycia,
 obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,5 – 0,55 mm w kolorze pokrycia,
 kominy na poddaszu z cegły pełnej ceramicznej otynkowane,
 kominy ponad dachem z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru,

4

 ściany szczytowe gr 24-25 cm z dowolnych materiałów ściennych. Ściana
szczytowa zachodnia docieplona płytami styropianowymi gr 5 cm z zatopioną
siatką z włókna szklanego i zagruntowana (przygotowana do nałożenia tynku
cienkowarstwowego). Ściana szczytowa wschodnia z tynkiem cementowowapiennym.
2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Część projektowa winna zawierać:
a) projekt dachu, w którym w części opisowej zostanie określona technologia oraz
rozwiązania materiałowe, a w części rysunkowej zostaną przedstawione
niezbędne rysunki w tym rzut dachu, rzut poddasza, przekrój pionowy z
zastosowanymi rozwiązaniami oraz niezbędne z punktu widzenia wykonania
robót rysunki detali;
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
c) niezbędne uzgodnienia i pozwolenia;
Ponadto:
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym
na każdym etapie procesu projektowego. Przed przystąpieniem do robót
budowlanych wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla
wykonanej dokumentacji projektowej.
 Dokumentacja winna obejmować opracowanie technologii wykonania prac
budowlanych, które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie
utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu podczas prowadzenia prac
budowlanych. W szczególności harmonogram prac musi być tak ustalony, by
przez cały czas realizacji zamówienia w godzinach normalnego funkcjonowania
budynku możliwe było bezpieczne korzystanie z budynku.
 Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie niezbędne opinie
i uzgodnienia.
 Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne,
technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,
rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, informacje
na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz
konieczności opracowania planu BIOZ.
 Projekt musi bazować na znanych rozwiązaniach technologicznych.
 Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy
z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane.
 Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest
kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz jest opracowana
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
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sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z późniejszymi zmianami).
Do każdego egzemplarza projektu należy dołączyć informację BIOZ.
W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba,
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant musi
jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które
będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max.) tych
parametrów.
Opracowanie powinno zostać dostarczone w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta
CD lub DVD) trwale dołączonym do jednego egzemplarza wersji papierowej.
Elementy dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być zapisane
w poszczególnych plikach w formacie: doc i pdf dla plików tekstowych, dwg i
pdf dla plików rysunkowych.
Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja
elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią
identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca ma obowiązek:
a) roboty będące przedmiotem umowy realizować zgodnie ze złożoną ofertą,
zawartą umową, przepisami BHP i opracowaną dokumentacją,
b) ustalić lokalizację, wykonać i utrzymywać niezbędne zaplecze techniczne
i socjalne oraz plac składowy materiałów, doprowadzić odpowiednie media
na czas budowy oraz uzyskać odpowiednie warunki techniczne bez
dodatkowego wynagrodzenia,
c) usuwać wady i usterki w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz
w okresie gwarancyjnym i rękojmi,
d) używać własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz
zapewnić we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i sprzętu
do miejsca wykonywania robót,
e) na bieżąco utrzymywać porządek i czystość na stanowiskach pracy oraz
kompleksowo sprzątać miejsca wykonywania robót i ciągi komunikacyjne
codziennie po zakończeniu prac oraz wywozić wszelkie odpady powstałe
w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,
f) uporządkować tereny sąsiadujące, usunąć wszelkie urządzenia związane
z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru
poszczególnych robót,
g) utylizować odpady w swoim zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego),
h) złożyć dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987),
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w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami (z chwilą wywiezienia
odpadów z terenu budowy Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą
odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan
i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub
unieszkodliwiania),
i) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,
j) kompletować na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentację budowy,
w tym protokoły niezbędne przy odbiorze oraz przedstawić ją razem
ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót,
k) zapewnić wszelkie pozwolenia i zgody na zajęcie terenu nie będącego
w administrowaniu OSP Nowa Wieś oraz ponieść związane z tym zobowiązania
finansowe,
l) zapewnić bezpieczeństwo warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego
w rejonie prowadzenia robót,
m) prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych robót,
n) prowadzić prace budowlane w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników
budynku i właścicielom sąsiednich posesji (roboty można wykonywać
w godzinach 7:00-20:00, prace szczególnie uciążliwe należy wykonywać w dni
powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00).
o) Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
 za szkody wyrządzone przez niego właścicielom lub użytkownikom posesji,
na których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy,
 za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji nie przewidzianych do naprawy
w pracach remontowych.
Rozpoczęcie robót będzie możliwe po dokonaniu wprowadzenia Wykonawcy
na budowę potwierdzonego protokołem przekazania terenu.
Zamawiający na czas prowadzenia robót wyda Wykonawcy dziennik budowy.
Odbiory robót Odbiór robót zanikających będzie polegał na ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową
i specyfikacją techniczną. Odbioru robót zanikających będzie dokonywał
ustanowiony przez Zamawiającego przedstawiciel/przedstawiciele lub inspektor
nadzoru. Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa składająca się z osób
wyznaczonych przez Zamawiającego. Z czynności odbioru końcowego zostanie
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku
odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, protokół podpiszą
przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże obie
strony. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót, jako wadliwych.
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Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie
pisemnej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca
przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych
z przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych,
2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia,
3) dziennik budowy z odpowiednimi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót
podlegających odbiorowi.
Przewiduje się odbiory robót zanikających, odbiory częściowe oraz odbiór
końcowy.
Termin odbioru końcowego robót zostanie wskazany przez Zamawiającego w ciągu
5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót.
2.4. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów.
Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej
należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub
standardów jakościowych. W przypadku wyrobów wskazanych z nazwy dopuszcza
się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż
opisane w dokumentacji projektowej.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty
i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów. Odbiór robót
zanikających będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym Odbiór częściowy będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonania
grupy robót budowlanych Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja
projektową i specyfikacją techniczną. Odbioru robót zanikających będzie
dokonywał ustanowiony przez Zamawiającego inspektor nadzoru. Odbiory
częściowe dokonywane będą przez inspektora i co najmniej jeszcze jednego
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa
składająca się z osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Z czynności odbioru
końcowego zostanie spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę,
protokół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany
protokół wiąże obie strony. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie
pisemnej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca
przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych
z przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych,
2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia,
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3) dziennik budowy z odpowiednimi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót
podlegających odbiorowi.
Przewiduje się odbiory robót zanikających, odbiory częściowe oraz odbiór
końcowy.
Termin odbioru końcowego robót zostanie wskazany przez Zamawiającego w ciągu
5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oświadczenie Zamawiającego:
Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane budynku remizy OSP Myszków Nowa Wieś przy ul. Nowowiejskiej
w Myszkowie (dz. ew. nr 2091/3 obręb nr 0007 Nowa Wieś).
2. Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa a w szczególności z:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 266)
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1483 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r., poz. 1614 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 620, z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 725)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719)
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003 r., poz.401 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004
r.,poz. 1389 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.,
poz. 133 z późniejszymi zmianami)
 Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres
prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych
 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych
 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi
zamówienia
 Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
 Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów
oraz uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas projektowania.
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Fasada frontowa

Fasada boczna
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Fasada tylna z bocznej

Widok pokrycia stropodachu
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Pokrycie stropodachu – w tle niższa część budynku remizy

Pokrycie stropodachu – w tle budynki przy ulicy Nowowiejskiej
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Stropodach od wewnątrz (1)

Stropodach od wewnątrz (2)
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Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego (teren strażnicy OSP – 1Uup)
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