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Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 

 

Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych znajdujących się na 
Dziecińcu Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: 
ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego  1/5 

51-618 Wrocław 

Adres inwestycji: 
ul. Wróblewskiego  1/5 

51-618 Wrocław 

 

Geodezyjne oznaczenie nieruchomości: 
część działki nr dz 2/2, AM-2, obręb Dąbie 

 

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
                   



2 

 

 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Nazwa zamówienia: 
„Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym 

oraz na budynku Afrykanum”. 

 

 

Opis stanu istniejącego: 
Uwaga: poniższy opis wraz z wymiarami odnosi się do części budynku objętej zamówieniem. 
Podane wartości są przybliżone i mają charakter poglądowy; do obowiązków Wykonawcy należy 
weryfikacja danych w terenie. 
 

1. Dzieciniec zwierzęcy – obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o charakterze 

gospodarczym pokryty strzechą. 

 

Wymiary zewnętrzne: 

długość: ok. 54 m 

szerokość: ok. 7 m 
wysokość (do kalenicy): ok. 5,5 m 

szerokość zabudowy śluz: ok. 5 m 

wysokość (do kalenicy) śluz: ok. 7m 

 

Obiekt w kształcie litery L, ściany o wysokości 3,00 m, wykonane z półokrąglaka drewnianego. 

Dach dwuspadowy. Więźba dachowa wykonana z desek i pokryta trzciną. Połać wschodnia dachu o 

spadku ok. 35°, i powierzchni ok. 235 m2. Połać zachodnia, o spadku ok. 70° i powierzchni ok. 135 m2. 

Połać południowa wraz z zadaszeniem śluzy o spadku ok. 35° i powierzchni ok. 65m² oraz północna o 

spadku 70° i powierzchni ok. 37 m2. Widoczne miejscowe uszkodzenia konstrukcji wsporczej. Stan 

techniczny widocznych, podstawowych elementów nośnych oceniono jako dobry, jednak faktyczny 
stan więźby dachowej będzie można określić po odsłonięciu podbitki. 

 

Przedmiot programu funkcjonalno – użytkowego: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją, 

z wykorzystaniem istniejącej więźby dachowej oraz ewentualna wymiana deskowania uszkodzonych 

elementów ścian w obiekcie Stajni Dziecińca Zwierzęcego na terenie ZOO Spółka z o.o. Niniejszy 

program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych. 

 

Koncepcja remontu: 
Należy rozebrać istniejące pokrycie z trzciny, poszycie z desek, izolację folii (papy) oraz jej utylizację. 

Połać dachową nad śluzą wschodnią należy rozebrać wraz z całą jej konstrukcją wsporczą a 

odbudowa polegać będzie na odnowieniu przyziemnej części śluzy dla zwiedzających.  

Nowe pokrycie należy wykonać z gontu drewnianego świerkowego wykorzystując istniejącą więźbę 

dachową. Zamawiający przewiduje jedynie wymianę zużytych, niegwarantujących odpowiedniej 

nośności elementów więźby. Pod ułożenie gontu należy wykonać niezbędna konstrukcję. Należy 

zastosować niezbędne obróbki stolarki, w tym odeskowanie dachu i ścian oraz ewentualną wymianę 

uszkodzonej konstrukcji nośnej i ich impregnację. Do izolacji dachu zastosować jedną warstwę papy 

termozgrzewalnej podkładowej.  
Należy wykonać nowe orynnowanie wraz z rurami spustowymi, rynny oraz rury wykonane z drewna z 

wkładami z PVC - wody opadowe z dachu należy odprowadzić nad grunt od strony ulicy 

Zwierzynieckiej. 
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2. Afrykanum – obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o charakterze wystawienniczym 

pokryty dachówką. Powierzchnia zabudowy 327,1 m². 

 
Obmiar przedmiotowego zadania: 
Wymiana połaci dachu o powierzchni: ok. 8m² 

 

Dach dwuspadowy, kryty dachówką karpiówką. Więźba dachowa wykonana z konstrukcji krokwiowo-

płatwiowej. Widoczne miejscowe uszkodzenia konstrukcji wsporczej, podbitki oraz nadrynnowe 

ubytki dachówki zarówno dachu jak i zadaszenia nad wejściem. Stan techniczny widocznych, 
podstawowych elementów nośnych oceniono jako dobry, jednak faktyczny stan więźby dachowej 

będzie można określić po odsłonięciu podbitki. 

 

Przedmiot programu funkcjonalno–użytkowego: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją 

z wykorzystaniem istniejącej więźby dachowej części południowej dachu, remont sześciu okien tzw. 

Lukarnów /łącznie z wymianą szyb/ oraz zadaszenia nad wejściem w obiekcie Afrykanum na terenie 

ZOO Spółka z o.o. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych. 

 
Koncepcja remontu: 
Należy rozebrać istniejące pokrycie z dachówki, ewentualne uszkodzone poszycie z desek, izolację 

folii (papy) oraz jej utylizację. Należy rozebrać wszystkie odkryte i wadliwe elementy konstrukcji 

wsporczej. Nowe pokrycie należy wykonać z dachówki karpiówki wykorzystując istniejącą więźbę 

dachową. Zamawiający przewiduje jedynie wymianę zużytych, niegwarantujących odpowiedniej 

nośności elementów więźby, remont sześciu okien łącznie z wymianą szyb. Pod ułożenie nowej 

dachówki w zakresie ustalonym na wizji lokalnej należy wykonać niezbędną konstrukcję. Należy 

zastosować niezbędne obróbki stolarki, w tym odeskowanie dachu i podbitki oraz ewentualną 

wymianę uszkodzonej konstrukcji nośnej i ich impregnację. Do izolacji dachu zastosować papę 

termozgrzewalną podkładową.  
Należy wykonać nowe orynnowanie wraz z rurami spustowymi, w miejscach w których zwierzęta 

mogą uszkodzić orynnowanie oraz połać dachową Zamawiający rezygnuje z rynien i prosi o 

przedstawienie koncepcji zabezpieczenia dachu. 

 
Część projektowa: 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi niezbędne szkice, rysunki wraz 

z opisem oraz wykaz proponowanych materiałów wraz z niezbędnymi certyfikatami i atestami do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Część projektowa powinna zawierać również obliczenia nośności 

konstrukcji. W przypadku wykazania braku nośności Wykonawca przedstawi odpowiednie 

rozwiązania zapewniające prawidłową nośność. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych związanych z realizacją 

zamówienia. 

 
Materiały: 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wbudowywane materiały muszą spełniać 

wszelkie wymagane przepisami prawa określające materiał i jego dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie. Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane. 

 
Wykonanie: 



4 

 

Wykonawca wykona roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem w ciągu czterech 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje odbiory robót zanikających i odbiór 

końcowy. Odbiory dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W przypadku odkrycia zużytych elementów więźby dachu lub niegwarantujących odpowiedniej 

nośności konstrukcji należy wymienić wskazane elementy na nowe. 

W zakresie Wykonawcy pozostaje utylizacja materiałów z rozbiórki. Według wiedzy Inwestora obecny 

dach nie jest wykonany z materiałów niebezpiecznych, jednak w przypadku odkrycia takich 

materiałów (np. azbest) Wykonawca zutylizuje takie odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 
Przekazanie placu budowy, organizacja robót: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie oraz wskaże 

punkty poboru wody i energii elektrycznej. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych 

i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt. 

 

Zabezpieczenie placu robót i BHP: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego prac, na własny koszt. Podczas realizacji prac, Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ze względu na charakter 

miejsca Wykonawca będzie dążył do ograniczenia uciążliwości robót dla zwierząt oraz dla 
zwiedzających ogród zoologiczny. 

 
Gwarancja: 
Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane minimum 60 miesięcy gwarancji. 

 

Dokumentacja zdjęciowa „Stajnia Dziecińca Zwierzęcego”: 
 

Widok budynku od strony zachodniej 
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Widok części remontowanej od strony wschodniej 

 
 

 

Widok części remontowanej od strony południowej 
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Widok części remontowanej od strony północnej 
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Konstrukcja dachu 

 
 

Widoczne uszkodzenie konstrukcji dachu 
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Połać dachu i konstrukcja przeznaczona do rozbiórki 
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Dokumentacja zdjęciowa „Afrykanum”: 
 

Widok widocznych uszkodzeń konstrukcji i pokrycia dachu od strony południowej 

 
 

Widok widocznych uszkodzeń konstrukcji i pokrycia zadaszenia nad wejściem dla Żyraf 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Oględziny budynku: 
W celu dokonania oględzin należy ustalić termin z Zamawiającym: 

Osoba do kontaktu:  

Pan Wojciech Jankowiak, tel. 693 072 411 

 
Podstawy prawne: 
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych 
do realizacja zamówienia. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118, Nr 170, poz. 1217), 

b) 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 (Dz. U. Nr 202 poz.2072), 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.  2003r. Nr 169 
poz.1650), 

d) innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

Stan prawny nieruchomości: 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 


