
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. 

2. Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, 

62-005 Owińska 

3. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

4. Opracowanie: Marcin Kierstan, Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, marzec 

2016 r.  

5. Spis zawartości: 

 A. Cześć opisowa 

 B. Część informacyjna 

 
 
 
 
 
 
A. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn: Rewaloryzacja 

zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w 

Owińskach, Plac Przemysława 9. 

 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji ogrodzenia wraz z wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, w tym: 

a) projektu budowlano-wykonawczego, 

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

c) przedmiarów robót, 

d) kosztorysów inwestorskich. 

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 

3) aktualizacje kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej. 

 

3.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

1)  Przygotowanie terenu budowy 

Opracowanie winno zawierać wytyczne dla wykonawcy robót, wyłonionego w przetargu publicznym, 

dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy, w tym ogrodzenia terenu 

prowadzonych prac, zabezpieczenia przejść, korzystania z mediów.  

2)  Architektura 

 Opracowanie powinno zawierać: 

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie 

niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę, 

3)  Konstrukcja 

Wykonawca winien zakładać możliwie najprostsze rozwiązania oraz najmniejszą ingerencję w 

konstrukcję istniejącego ogrodzenia. 

 

Zamawiający oczekuje konsultowania na bieżąco proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. 



 

 

4. Inne ustalenia: 

Dokumentacja projektowa, wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, musi obejmować całość prac i kosztów niezbędnych 

do prawidłowej realizacji inwestycji, w tym w szczególności uwzględniać wszystkie prace tymczasowe i 

towarzyszące niezbędne do wykonania inwestycji. 

Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

W tytułach i opisach poszczególnych opracowań należy używać nazw podanych przez Zamawiającego.  

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca wykona ekspertyzę stanu technicznego istniejącego 

ogrodzenia wraz z niezbędnymi badaniami zawilgocenia murów, przyczyn ich powstawania, badaniami 

geologicznymi i gruntowymi dla określenia warunków gruntowych posadowienia ogrodzenia, oraz 

sposobu i zakresu wzmocnienia i napraw fundamentów. 

Załącznikami do niniejszego programu są: 

- dokumentacja zdjęciowa, 

- mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem prac. 

 

5.  Termin wykonania dokumentacji: 

Maksymalnie do 12 tygodni od dnia umowy 

 

6. Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

- aktualną mapę do celów projektowych. 

 

7. Informacje uzupełniające: 

- z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawca korzysta na własną odpowiedzialność, 

dane w nich zawarte winny być zweryfikowane przed wykorzystaniem, 

- szczegółowe założenia do projektowania zostaną spisane, w formie protokołów, w trakcie spotkań 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

8. Historia  

Klasztor cysterek wzniesiony został z fundacji Przemysła I księcia wielkopolskiego w połowie XIII wieku. 

Najstarszy dokument o fundacji klasztoru wymienia dzień 21 października 1249 r., jako datę przybycia do 

Owińsk cysterek z klasztoru w Trzebnicy, którym przewodziła córka św. Jadwigi - Gertruda. Przyjęła ona 

fundację w Owińskach, na którą składały się: murowany kościół i klasztor oraz dobra ziemskie położone 

wokół Owińsk. Obecną formę klasztor otrzymał około 1700 r. Jego przebudowa przeprowadzona została wg 

projektów Jana Catenazziego, być może z wykorzystaniem murów trzynastowiecznych. Po częściowym 

spaleniu w roku 1720, przebudowę zakończył Pompeo Ferrari. Po kolejnym pożarze w 1773 r., klasztor 

ponownie przebudowano i uzupełniono dodatkowymi skrzydłami. Drugie piętro nadbudowano w latach 

1875-77.  

 

Klasztor posiada kształt czworoboku z kwadratowym wirydarzem.  Wokół wirydarza wiedzie krużganek 

o sklepieniach kolebkowo-krzyżowych. Południowo-zachodni narożnik dawnego refektarza nakryty jest 

sklepieniem nieckowym z dekoracją stiukową. Elewacja fasady głównej zachowała ślady założeń 

architektonicznych Jana Catenaziego i  Pompeo Ferariego z początku XVIII wieku. 

 

Przy dziedzińcu przyklasztornym, naprzeciw wejścia do kościoła, stoi barokowy dawny dom dla 

duchownych, wybudowany przez Jana Catenazziego i ukończony przez Pompeo Ferrariego. Dom ten od 

około 1821 r. mieścił plebanię, a później przekształcony został w kancelarię zakładu psychiatrycznego. 

W latach około 1835-38 połączony został z budynkiem głównym krytym przejściem. Na północ od kościoła 

stoi tzw. dom dyrektora zakładu psychiatrycznego, późnoklasycystyczny, wybudowany w  latach 1835-38 

przy udziale budowniczego Steudendera.  



 

 

Po kasacji klasztoru w roku 1835, dobra cysterskie znalazły się w posiadaniu rodziny von Treskow. W latach 

1838 - 1939 w budynkach klasztornych mieścił się Zakład dla Psychicznie Chorych. W 1939 r., po 

wymordowaniu pacjentów szpitala, SS przejęło go na swoje koszary. Po wojnie utworzono tutaj Zakład 

Wychowawczy, a od 1952 roku w budynkach poklasztornych mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych. 

  

B. Cześć informacyjna 

1. Lokalizacja inwestycji 

 Inwestycja będzie realizowana na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, gmina Czerwonak, działka nr 228/2. Nieruchomość należy 

do Powiatu Poznańskiego. Obszar AZP nr 50-28 podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, na podstawie 

wpisu do rejestru zabytków nr 87/A z dnia 28 lipca 1965 r. 

Istniejące ogrodzenie objęte opracowaniem, znajduje się na działce nr 228/2 i graniczy z działkami 222/8 

oraz 203/2. Od strony ulicy Poznańskiej – drogi Wojewódzkiej nr 196 , wykonane jako murowane z cegły 

pełnej o wysokości ok. 1,9–2,6 m. Od strony parku, z uwagi na różnicę poziomu terenu w stosunku do 

drogi wysokość muru wynosi 2,6-3,6 m. Grubość muru - 2 cegły z przyporami murowanymi. Ogrodzenie 

posadowione na fundamencie kamienno ceglanym. Całość muru dwustronnie otynkowana. Od strony ul. 

Poznańskiej, do ogrodzenia przylega bezpośrednio chodnik z betonowej kostki brukowej. Długość 

ogrodzenia wynosi ok. 160 m. W ogrodzeniu znajduje się zabytkowa brama wjazdowa stalowa, 

dwuskrzydłowa o wym. 2,66 x 3,33 m. 

Ogrodzenie od strony ul.Cysterek (drogi gminnej), wykonane jako murowane z cegły pełnej o wysokości ok. 

2,0 – 2,20 m, od strony Parku. Od strony ul. Cysterek, z uwagi na różnicę poziomu terenu, wys. ok. 3,10–

3,60 m. Grubość muru ok. 2 cegieł z przyporami murowanymi od strony ul. Cysterek. Ogrodzenie 

posadowione na fundamencie kamienno ceglanym. Mur otynkowany tynkiem cementowo wapiennym od 

strony Parku. Długość ogrodzenia wynosi ok. 50 m. 

 

2. Zakres rewaloryzacji: 

a) ogrodzenie murowane wzdłuż ul. Poznańskiej, z bramą wjazdową. 

- wzmocnienie fundamentów i ich izolacja przeciwwilgociowa, 

- naprawa murów – wymiana uszkodzonych cegieł, naprawa pęknięć i zarysowań, 

- uzupełnienie spoin muru, 

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych, 

- malowanie farbami elewacyjnymi, silikatowo-krzemianowymi, 

- renowacja bramy wjazdowej. 

b) ogrodzenie murowane wzdłuż ul. Cysterek. 

- wzmocnienie fundamentów i ich izolacja przeciwwilgociowa, 

- naprawa murów – wymiana uszkodzonych cegieł, naprawa pęknięć i zarysowań, 

- uzupełnienie spoin muru, 

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych od strony Parku, 

- malowanie farbami elewacyjnymi, silikatowo-krzemianowymi od strony Parku. 

Od strony ul. Cysterek, należy przewidzieć wzmocnienie muru, z uwagi na jego duży przechył, oraz 

zaprojektować odciążenie jego konstrukcji od strony Parku murem oporowym, z uwagi na wyższy 

poziom terenu. Ponieważ mur ten sąsiaduje bezpośrednio z boiskiem poliuretanowym, w przypadku 

zastosowania muru oporowego, należy przewidzieć ewentualny demontaż i odtworzenie jego 

nawierzchni wraz z warstwami podbudowy oraz ogrodzeniem, w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia prac. 

 

 

3. Forma dokumentacji 

 Dokumentacja projektowa zostanie doręczona w ilościach i w formach określonych poniżej: 



 

Nazwa opracowania Wersja 

papierowa 

Wersja elektroniczna 

Projekt budowlano-

wykonawczy  

7 egz. 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie dwg lub pln 

dla Archicad wersja nie nowsza niż 8.1 

Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót  

5 egz. każda 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie Microsoft 

Office Word 

Przedmiar robót  4 egz. każdy 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie w programie 

kosztorysowym Norma 

Kosztorys inwestorski 3 egz. każdy 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w programie 

kosztorysowym Norma 

 

Ponadto oferta winna uwzględniać koszt przygotowania egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów 

potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień.  

 

4. Przepisy prawne 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z właściwymi normami 

technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 

szczególności:  

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),  

- ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946),  

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

- 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. Nr 130, poz. 1389). 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

Marcin Kierstan 

Wydział Inwestycji i Remontów 


