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ANEKS  
do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. 
 

 
 

I. STRONA TYTUŁOWA 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

2. Adres obiektu budowlanego: 

Zduńska Wola ul. Szadkowska 6c, dz. nr ewidencyjny 142/4 obręb 4. 

 

3.Nazwy i kody: po aktualizacji 

Lp. 

1 CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej roboty 

2 CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

4 CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

5 CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

6 CPV 45410000-4 Tynkowanie 

7 CPV 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej 

8 CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

9 CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 

4. Nazwa i adres zamawiającego: 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź 
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II. Część opisowa – zakres zmian 

1.1. Przedmiot zamówienia – Zakres robót 

Przedmiotem zamówienia jest projekt termomodernizacji, prac remontowych wnętrza i budowa 

zewnętrznego szybu windowego z montażem windy osobowej. 

1.1.3. Zakres robót budowlanych po zmianach: 

1. Termomodernizacja: fundamenty, elewacja, dach i budowa szybu windowego z 

wyposażeniem oraz prace remontowe wnętrz: 

- cyt. „likwidacja istniejącej klatki schodowej …” po zmianach otrzymuje brzmienie: wymiana 

balustrad, okładzin stopni, malowanie ścian klatki schodowej. 

- cyt. „rozbudowa budynku od strony…” – po zmianach otrzymuje brzmienie:  termomodernizacja, 

prac remontowych wnętrza i budowa zewnętrznego szybu windowego z montażem windy osobowej 

budynku od strony ul. Szadkowskiej. 

- cyt. „rozbiórka ścian działowych z płyt…” – usuwa się  

- cyt. „rozbiórka ścian działowych murowanych…” – po zmianach otrzymuje brzmienie:  rozbiórka 

ścian działowych murowanych w sanitariatach. 

- cyt. „wykonanie ścian działowych z płyt g-k” - usuwa się  

- cyt. „skucie tynków wewnętrznych do wyrównania ścian” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

skucie tynków wewnętrznych do wyrównania ścian w miejscach korozji biologicznej. 

- cyt. „wykonanie nowych tynków wewnętrznych…” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian. 

- cyt. „likwidacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

likwidacja istniejącej stolarki okiennnej na II p. w 80%, stolarka drzwiowa podlega renowacji. 

- cyt. „montaż nowej stolarki okiennnej i drzwiowej…” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

montaż nowej stolarki okiennnej na II p. w 80%, renowacja stolarki drzwiowej. 

- cyt. „wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo…” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych lub typu Armstrong, w części 

dotyczy sanitariatów. 

- cyt. „likwidacja istniejących posadzek (posadzki…” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  

likwidacja istniejących posadzek (posadzki z gresu, lastrico) dotyczy części sanitariatów. 

- cyt. „wykonanie nowych posadzek” - po zmianach otrzymuje brzmienie:  wykonanie nowych 

posadzek w części sanitariatów. 

- cyt. „wykonanie tarasu dachu zielonego nad…” – usuwa się 

- cyt. „likwidacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.o….” - po zmianach otrzymuje 

brzmienie:  modernizacja przez płukanie i wymianę zaworów  istniejącej i wykonanie nowej 

instalacji c.o. wewnętrznej. 

 

2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości: 

- cyt. „przebudowa istniejącego zjazdu” - usuwa się 

 

1.1.4. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej 

1. Inwentaryzację geodezyjną istniejącej zabudowy - usuwa się 

2. Badania geotechniczne gruntu – usuwa się 
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4. Ekspertyzy konstrukcyjne – w niezbędnym zakresie wraz z odkrywkami i innymi badaniami - 

usuwa się  

6. Koncepcję wielobranżową (z kolorystyką i wizualizacją) rozwiązań jako oddzielny 

etap podlegający zatwierdzeniu przez zamawiającego. – usuwa się 

7. cyt. „ pełnobranżowy projekt budowlany przebudowy, remontu” - po zmianach otrzymuje 

brzmienie: pełnobranzowy projekt budowlany termomodernizacji, budowy zewnętrznego szybu dla 

windy osobowej i remontu 

8. Pełnobranżowy projekt wykonawczy - usuwa się 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.3.1. Funkcja obiektu. 

Celem prac budowlanych budynku jest adaptacja na potrzeby Zduńskowolskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości dla łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Zestawienie funkcjonalne: 

1. Budynek – funkcja biurowa 

Parter: 

- cyt. „pomieszczenia przeznaczone na usługi” - usuwa się 

- cyt. „ pomieszczenia holu wejściowego..” - po zmianach otrzymuje brzmienie: dźwig osobowy i 

pomieszczenie z przeznaczeniem na recepcję 

- cyt. „ klatka schodowa z dźwigiem…” - usuwa się 

 

1.3.2. Zagospodarowanie terenu 

Wjazd na działkę: usuwa się zapis 

 

Wejście do budynku:  

cyt.” wejście do budynku z holem…” - po zmianach otrzymuje brzmienie: Wejście do budynku z 

recepcją i szybem windowym zlokalizowane zostanie przy istniejącej klatce schodowej i wejściu. 

 

Zieleń: 

cyt. Od strony frontowej…” - po zmianach otrzymuje brzmienie: Od strony frontowej na terenie 

działki znajdują się drzewa, które należy pozostawić z wykonaniem pielęgnacji. Planuje się dokonać 

nasadzeń krzewów ozdobnych w ilości 20 szt i wysokości 1,5 m. 

 

Miejsca parkingowe: 

cyt. „ Z uwagi na wykorzystanie wolnej…” - po zmianach otrzymuje brzmienie: Przewiduje się 

wykonanie parkingu z kostki brukowej na 12 miejsc parkingowych i chodnikiem.  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe – powierzchnia i kubatura obiektu 

Usuwa się z realizacji poz. Parter, piętro 1, piętro 2 - funkcja usługowa modernizacja 

Aktualna powierzchnia razem: 679,00 m
2
 

Aktualizacja powierzchni po zmianach: 
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- I piętro      207,00 m
2 

- II piętro      212,00 m
2 

Powierzchnia użytkowa budynku:            
 

- część istniejąca     678,40 m
2 

Powierzchnia zabudowy około:   
 

- część istniejąca:     590,00 m
2 

Kubatura brutto około:             
 

- część istniejąca:              2730,00 m
3 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Niniejszy aneks programu funkcjonalno – użytkowego został sporządzony na zlecenie Łódzkiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji planuje się do końca m-ca października 2015 r. 

 

2.1.Wymagania dotyczące funkcji adaptowanego budynku  

Usuwa się zapis: 1) Część usługowo - handlową pod dzierżawę komercyjną: 

- parter części dobudowanej – ok. 270,00 m2 wraz z częścią wspólnej recepcji. 

 

2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowanie terenu 

Zapis otrzymuje brzmienie: 

Przewiduje się miejsca parkingowe z pozostawieniem istniejących drzew, wymiana istniejących 

krzewów, utwardzenie terenu – wykonanie miejsc parkingowych. Przewiduje się montaż elementów 

małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Projekt obejmuje wykonanie 

oświetlenia zewnętrznego budynku. 

 

2.2. Wymagania dotyczące architektury 

2.2.1. Remont i odtworzenie elewacji 

Stropodach i obróbki blacharskie – uzupełnia się zapis o: 

Pokrycie stropodachu z papy lub membrany termozgrzewalnej w kolorze zielonym. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Usuwa się zapis – Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

2.2.2. Remont i przebudowa wnętrz 

Ściany działowe – usuwa się zapis  

 

Klatka schodowa 

Zmienia się zapis na: Wykonuje się prace remontowe klatki schodowej.  

 

Winda 

Dopisuje się zapis: Przewiduje się dobudowę szybu windowego na zewnątrz z montażem windy 

osobowej. 
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Posadzki 

Zmienia się zapis:  cyt. „Istniejące posadzki z gresu i lastrico należy usunąć” na Istniejące posadzki 

z gresu i lastrico należy w części usunąć. 

 

Wykończenie ścian i sufitów 

Zapis otrzymuje brzmienie: Projektuje się miejscowe usunięcie tynków wewnętrznych oraz 

wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem. 

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych planuje się wykonanie 

okładzin ścian do wysokości 2 m z płytek terakotowych lub gresowych. 

 

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Klatka schodowa – usuwa się zapis: cyt. „Istniejąca klatka schodowa zostanie usunięta, ponieważ 

nie spełnia wymagań oraz warunków technicznych. 

 

Aktualne brzmienie: Istniejąca klatka schodowa wymaga zmiany okładziny i nowych balustrad. 

 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Planuje się wykonanie płukania istniejącej instalacji c.o. z wymianą zaworów. 

 

2.5. Wymagania dotyczące projektowanej rozbudowy 

Usuwa się zapis  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Andrzej Nagórny 


