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PROGRAM    FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 

 
 
1. Nazwa zadania:   

Zaprojektowanie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i 
pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w 
Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 
 

2. Adres obiektu budowlanego: 
Ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina 
 

3. Nazwy i kody : 
71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
 

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 ogólny przedmiotu zamówienia 
 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej sali 
gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w 
Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, 
w tym: 

a) projektu koncepcyjnego w dwóch wariantach ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

b) projektu technologicznego części gastronomicznej, 
c) projektu budowlanego wraz z planem zagospodarowania terenu, 
d) projektów wykonawczych w branŜach: 

• budowlanej (architektura, konstrukcja) 
• instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej  z chłodzeniem i 

klimatyzacji, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, c.w.u.) 
• instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
• inwentaryzacji i projektu zieleni w ramach planu zagospodarowania 

terenu 
e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
f) przedmiarów robót, 
g) kosztorysów inwestorskich, 

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
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3) aktualizację kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od protokołu odbioru 
końcowego  dokumentacji projektowej. 

 
Załącznikami do niniejszego programu funkcjonalno – uŜytkowego są: 
1. Decyzja nr 59/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w 

dniu 28 października 2008r., 
2. Decyzja nr 59/1/2008 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego z dnia 12 marca 2010r., 
3. Zmiana decyzji Nr PP.7331-59/1/2008 z dnia 12.03.2010r. zmieniającej decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.7331-59/2008 z dnia 
28.10.2008r., wydana w dniu 9 marca 2012r.,  

4. Rysunki z projektu wykonawczego opracowanego w styczniu 2010r. przez Biuro 
Projektów: A.P.A. ARCHES s.c., ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań – branŜa –
architektura: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- rzut piwnicy, 
- rzut parteru szkoły, 
- rzut parteru sali, 
- rzut piętra szkoły, 
- rzut piętra sali, 
oraz zestawienie powierzchni. 
 

Planowana rozbudowa obiektu prowadzona będzie przy funkcjonującej szkole, co 
zamawiana dokumentacja musi uwzględniać.  
Wielkość powierzchni uŜytkowych sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz pracowni 
gastronomicznej naleŜy przyjąć jak w załączonym projekcie. 
Zamawiający zakłada moŜliwość wykorzystania istniejących piwnic dla potrzeb 
pomieszczeń technicznych planowanej rozbudowy oraz włączenia projektowanych 
instalacji wewnętrznych do istniejących przyłączy, biorąc pod uwagę uzyskane warunki 
przyłączenia do poszczególnych dystrybutorów sieci.  
    
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, dotyczący: 

 
2.1. przygotowania terenu budowy 

Opracowania projektowe muszą zawierać wytyczne przeznaczone dla przyszłego 
Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionego w przetargach na realizację zadania, 
dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, w tym: 
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie dróg dojazdowych, korzystanie z 
mediów. 

 
2.2. architektury 

Opracowanie powinno zawierać: 
1. projekt koncepcyjny w dwóch wariantach: jeden przy załoŜeniu, Ŝe sala 

gimnastyczna wraz z  zapleczem usytuowana jest bezpośrednio przy istniejącym 
budynku szkoły, drugi z usytuowaniem sali w głębi działki, umoŜliwiającym 
późniejszą rozbudowę, 

2. projekt budowlany wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie 
pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, 

3.  projekty wykonawcze wszystkich branŜ wraz z wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację  zadania,  w 
tym aranŜację wnętrz (rzuty posadzek, sufitów podwieszanych, kłady ścian, 
mebli wbudowanych). 
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Dokumentacja swoim zakresem musi obejmować prace remontowe w istniejącym 
budynku szkoły, wynikające z opinii technicznych ujętych w inwentaryzacji 
obiektu. 
Rozbudowa szkoły musi uwzględniać prawidłowe, funkcjonalne połączenie z  
istniejącym budynkiem, a w szczególności z drogami komunikacji ogólnej. 
Opracowanie powinno zawierać, w ramach planu zagospodarowania terenu, 
inwentaryzację i projekt zieleni, uwzględniające równieŜ wycinkę drzew.   
Uzyskanie mapy do celów projektów leŜy po stronie Wykonawcy. 
 

2.3. technologii  
       Istniejący projekt budowlany stanowić będzie podstawę do wykonania projektu  
technologicznego pokazującego aranŜacją pomieszczeń części gastronomicznej 
wraz z wszystkimi projektowanymi urządzeniami i miejscami podłączenia 
poszczególnych instalacji budowlanych. Zakres opracowania musi umoŜliwi ć 
przeprowadzenie oddzielnego przetargu na zakup wyposaŜenia gastronomicznego 
dla projektowanej pracowni. Wybrany wykonawca otrzyma wykaz istniejącego 
sprzętu, jaki naleŜy uwzględnić przy projektowaniu pracowni gastronomicznej. 
  

2.4. konstrukcji 
Projekt rozbudowy powinien, przy prawidłowo zaprojektowanej funkcji, 
uwzględnić jak najmniejszą ingerencję  w konstrukcję istniejącego budynku. 
 

2.5. instalacji 
Projektowane pomieszczenia powinny być wyposaŜone odpowiednio w następujące 
instalacje: 

• wodno – kanalizacyjną, 
• centralnego ogrzewania, 
• ciepłej wody uŜytkowej, 
• wentylacji i klimatyzacji, 
• elektryczne, 
• teletechniczne, 

Ponadto naleŜy przeprojektować istniejącą kotłownię uwzględniając zastosowanie 
odnawialnego źródła energii – baterii słonecznych.  
Szczegółowe zakresy poszczególnych instalacji i sposoby ich zasilania wynikają z 
przepisów budowlanych. Ich standard zostanie uszczegółowiony z wybranym 
Wykonawcą po podpisaniu umowy.  
 

2.6.  wykończenia pomieszczeń 
Materiały zastosowane do prac wykończeniowych muszą posiadać wymagane 
prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ich standard zostanie 
szczegółowo określony z wybranym Wykonawcą. 

 
W tytułach i opisach poszczególnych opracowań naleŜy uŜywać nazw podanych 
przez Zamawiającego.  
 
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania prac zostaną spisane pomiędzy 
Zamawiającym a wybranym Wykonawcą po uzgodnieniu zmian wprowadzonych 
do koncepcji i uszczegółowieniu rozwiązań materiałowych (standardu wykończenia 
wnętrz). 
 
Wymagany termin wykonania dokumentacji: 

- koncepcja  - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy, 
- zatwierdzenie   koncepcji   –   1   miesiąc    od    dnia    przekazania    koncepcji     
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   Zamawiającemu, 

 - projekt budowlany  i projekty wykonawcze – 3 miesiące od dnia,        
- zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 

 
Wybrany Wykonawca otrzyma, na okres wykonywania zadania: 

 
• UpowaŜnienie pozwalające występować w imieniu Zamawiającego do firm i 

instytucji, celem uzyskania warunków, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

• Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy szkoły, wykonany w styczniu 
2010r. przez Biuro Projektów: A.P.A. ARCHES s.c., ul. Skarbka 14/1, 60-
348 Poznań. 

• Inwentaryzację budowlaną budynku szkoły wraz z opiniami co do stanu 
technicznego w poszczególnych branŜach, wykonaną w styczniu 2010r. przez 
Biuro Projektów: A.P.A. ARCHES s.c., ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań. 

• Decyzję nr 59/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wydana w dniu 28 października 2008r. 

• Decyzję nr 59/1/2008 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego z dnia 12 marca 2010r. 

 
B) CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Lokalizacja zadania: 
Planowana inwestycji zlokalizowana będzie na działkach 266/26, 277/5 i 277/8, 
mieszczących się w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, stanowiących własność 
Powiatu Poznańskiego. Obszar znajduje się na terenie historycznego układu 
urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 410/Wlkp/A Decyzją z 
dnia 12.02.2007r.  
 

2. Dane techniczne o obiekcie 
Obecnie na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły, podpiwniczony z 
poddaszem uŜytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej oraz parterowy budynek 
po księgarni, który, jeśli wybrana koncepcja będzie wymagała, moŜna przeznaczyć do 
rozbiórki.  
 

3. Przepisy prawne 
Prace projektowe naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa, w tym w szczególności: 
 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 

1623 ze zm.) 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) 
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 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 – uŜytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

 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 – uŜytkowym (Dz. U. z 
2004r. Nr 130, poz. 1389). 

 
4. Forma dokumentacji 

Dokumentację naleŜy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w ilościach ujętych w tabelce poniŜej:  
 

Faza opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna 
Koncepcja  2 egz.  
Projekt technologiczny 4 egz. w wersji uniemoŜliwiającej 

ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 1 kpl. 

Projekt budowlany  4 egz.  w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 1 kpl. oraz 1 kpl. w zapisie 

dwg lub pln dla  ARCHICAD, 
wersja 8.1 lub niŜszej 

Projekt wykonawczy  
 

5 egz. kaŜdy w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 1 kpl. oraz 1 kpl. w zapisie 
dwg lub pln dla  ARCHICAD, 
wersja 8.1 lub niŜszej 

Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót  

5 egz. kaŜdy w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 1 kpl. oraz 1 kpl. w zapisie 
Microsoft Office Word 

Przedmiary ofertowe robót  3 egz. kaŜdy  w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich 
(pdf)– 1 kpl. oraz 1 kpl. w 
zapisie ath umoŜliwiającym 
edycje pliku w programie 
kosztorysowym Norma  

Kosztorysy inwestorskie 
opracowane metodą uproszczoną  

3 egz. kaŜdy w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich 
(pdf)– 1 kpl. oraz 1 kpl. w 
zapisie ath umoŜliwiającym 
edycje pliku w programie 
kosztorysowym Norma 

 
 
Wersja elektroniczna ArchiCad powinna uwzględniać uporządkowanie poszczególnych 
elementów na warstwach. Szczegółowe ustalenia dotyczące warstw Zamawiający 
uzgodni z wybranym Wykonawcą.  
Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji, potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień, wybrany Wykonawca przygotuje na własny koszt. 
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5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
W czasie sporządzania dokumentacji moŜe zaistnieć potrzeba wykonania 
specjalistycznych opracowań, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 
niemoŜliwych do określenia wcześniej. Przykładowo: wyliczone zapotrzebowanie na 
energię elektryczną,  dla rozbudowy szkoły, moŜe spowodować potrzebę wykonania nie 
tylko tablic rozdzielczych ale takŜe projektu nowego zasilania.  Przedstawiona oferta 
musi uwzględniać ich wykonanie. 

 
 
 
Opracowała: Joanna Jaskulska, ZI 
Poznań, 26.11.2012. 
  


