
 
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 
 

 

1 Nazwa zadania: 

Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 

 

2 Adres obiektu budowlanego: 

ul. Leśne Zacisze 2, Lisówki, 63-070 Dopiewo 

 

3 Nazwa i kody: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

4 Nazwa i adres zamawiającego:  

Powiat Poznański  

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

 

5 Opracowanie:  

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

 

6 Spis zawartości programu: 

A. Część opisowa  

B. Część informacyjna  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Część opisowa 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu alarmu 

przeciwpożarowego budynków na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne 

Zacisze 2:  

a. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami.  

b. Wykonanie robót opracowanych w dokumentacji. 

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem serwisowania systemu 

alarmu przeciwpożarowego. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja obejmuje koncepcję rozwiązań oraz projekt wykonawczy wraz z wymaganymi 

prawem i obowiązkami projektanta, uzgodnieniami w następujących branżach: 

a. Elektrycznej - projekt instalacji systemu alarmu przeciwpożarowego budynków winien 

uwzględnić istniejącą instalację częściowo wykonaną na urządzeniach Schrack Seconet, 

częściowo Polon. Ze względu na brak współpracy pomiędzy w/w systemami oraz na 

konieczność objęcia kolejnych pomieszczeń systemem alarmu przeciwpożarowego, co jest 

podyktowane aktualnymi przepisami, należy zaprojektować nową instalację uwzględniającą 

istniejące uwarunkowania. Cześć instalacji oparta na systemie Schrack Seconet wykonana 

została w 2006 roku, jako rozbudowa starego systemu z czasów budowy obiektu. 

Rozbudowa instalacji alarmu objęła budynki administracyjno – rehabilitacyjny, budynek 

pensjonariuszy oraz budynek stołówki. Zakres pomieszczeń oraz szczegóły instalacji 

przedstawia załączona do programu funkcjonalno użytkowego kopia dokumentacji 

powykonawczej z grudnia 2006 r. Zamawiający, na podstawie opinii technicznej, zakłada 

wykorzystanie tej części instalacji alarmu przeciwpożarowego wraz z jego rozbudową. 

Część instalacji alarmu przeciwpożarowego, która została wykonana na systemie Polon 

przeznaczona jest do demontażu.  

System instalacji alarmu p.poż., winien obejmować wszystkie obiekty które stanowią 

kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej. Zakres opracowania leży po stronie 

projektanta w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, odpowiednimi instytucjami w tym z 

Strażą Pożarną, oraz winien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.     

Projektowana instalacja alarmu przeciwpożarowego musi współdziałać z pozostałymi 

istniejącymi i działającymi elementami bezpieczeństwa przeciwpożarowego ( oddymiania, 

oświetlenia dróg ewakuacyjnych, blokady drzwi i wind itp.). 

b. Ogólnobudowlanej – w zakresie niezbędnych praz związanych z prowadzeniem instalacji w 

ścianach, przejściami przez ściany i stropy, montażem urządzeń, zabezpieczeniem robót, 

pracami porządkowymi, naprawą pomieszczeń i budynków po pracach instalacyjnych 

łącznie z malowaniem. 

Rozwiązania muszą być na bieżąco konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Proponowane rozwiązania muszą jak najmniej ingerować w konstrukcję budynków. 

Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów w bruzdach pod tynkiem. 

3. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 

a. Koncepcji rozwiązań projektowych wraz z zastosowanymi materiałami do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

b. Dokumentacji wykonawczej. 

c. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 

 



 

 

 

4. Wykonywanie prac:  

Przy planowaniu i prowadzeniu robót konieczne jest uwzględnienie specyfiki obiektu. Prace 

będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie. 

Użytkownikami obiektu jest obsługa obiektu i pensjonariusze, w tym osoby niepełnosprawne i 

leżące w łóżkach pod stałą opieką medyczną. 

Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni 

uwzględnić całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym w 

szczególności wszystkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc między innymi: sprawdzenie 

wytrzymałości materiałów i konstrukcji np. przy przewiertach w podciągach, zamurowania, 

demontaż sufitów podwieszanych i ich ponowny montaż, prowadzenie przewodów w 

bruzdach, wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich. 

Zamawiający zaleca prowadzenie przewodów w bruzdach. Prowadzenie przewodów w listwach 

instalacyjnych dopuszcza tylko w przypadkach, gdy nie jest możliwe wykonanie bruzd w 

ścianach. 

Zamawiający przewiduje przekwaterowywanie pensjonariuszy na czas prowadzonych prac, 

tylko w przypadku robót które będą tego wymagały. Termin przekwaterowywania i czas 

trwania musi być ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem na podstawie uzgodnionego 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą harmonogramu prac. 

 

5. Załącznikami do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego są: 

a. Opinia techniczna wykonana przez ARS Aneta Michalak, dotycząca stanu instalacji systemu 

alarmu przeciwpożarowego budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne 

zacisze 2. 

b. Dokumentacja powykonawcza „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru” w Domu Pomocy 

Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. 

 

6. Wymagane terminy realizacji: 14 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym: 

a. Wykonanie dokumentacji projektowej, przyjęte rozwiązania muszą być na bieżąco 

konsultowane z Zamawiającym – 2 tygodnie. 

b. Weryfikacja i Akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych – 1 tydzień. 

c. Przekazanie placu budowy – w dniu akceptacji dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego. 

 

Wskazane jest, aby Wykonawcy zapoznali się z obiektem i istniejącą w nim instalacją systemu alarmu 

przeciw pożarowego. 

 

B. Część informacyjna 
1. Lokalizacja obiektu: 

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach położony jest przy ul. Leśne Zacisze 2 w gminie Dopiewo. 

Składa się z budynków połączonych z sobą łącznikami, przez co stanowi jeden, zwarty 

kompleks. Funkcje poszczególnych budynków są niezbędne  do funkcjonowania Domu Pomocy 

Społecznej jako całości, zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem. 

Łącznie w DPS w Lisówkach znajduje się 137 łóżek. 

 

 

 

 

 

 



2. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji wykonawczej. 

Zamawiający oczekuje wykonanie opracowania dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

a. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ze zm. 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 

podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym. 

 

 

3. Zamawiający oczekuje wykonanie opracowań w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

zgodnie z poniższą tabelką: 

 

Nazwa opracowania Wersja 

papierowa 

Wersja elektroniczna 

Koncepcja projektu wykonawczego 2 egz 1 kpl w zapisie PDF 

Projekt wykonawczy 3 egz 1 kpl w zapisie DWG lub PLN dla 

Archicad wersja nie nowsza niż 8.1  

Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych 

3 egz. 1 kpl w zapisie PDF oraz 1 kpl w zapisie 

Microsoft Office Word 

Dokumentacja powykonawcza 2 egz. 1 kpl w zapisie PDF oraz 1 kpl w zapisie 

Microsoft Office Word 

 

 

 

 

Opracował: Romuald Najdek, ZI 

Poznań, 24.10.2013 r. 


