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PROGRAM FUNKCJONALNO- U śYTKOWY  
 
 
 
 
1. Nazwa zadania: 

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z 
przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno- 
pedagogicznej. 

  
2. Adres obiektu budowlanego: 
  Ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo,  
 
3. Nazwa 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  
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
pomieszczeń stołówki  Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem 
części pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
Zakres prac obejmuje: 
1) sprawdzenie inwentaryzacji pomieszczeń objętych opracowaniem, 
2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem wymaganych prawem 

uzgodnień, w tym: 
a) koncepcji architektonicznej, 
b) technologii dla pomieszczeń gastronomicznych, związanych ze stołówką, 
c) projektu budowlanego wraz z planem zagospodarowania terenu, 
d) projektów wykonawczych w branŜach: 

• architektury, 
• konstrukcji, 
• instalacji sanitarnych (wentylacji, wodno – kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania, c.w.u.) 
• instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

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

3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
 

Zamówienie obejmować będzie modernizację następujących pomieszczeń: 
A. Na parterze i łączniku o łącznej powierzchni uŜytkowej 366,36 m². 

a. Nieczynne pomieszczenia stołówki,  
b. Nie uŜytkowane pomieszczenia socjalne, 
c. Portiernia z nowo zamontowanymi urządzeniami monitoringu internatu, 

B. W piwnicy o łącznej powierzchni uŜytkowej 238,05 m². 
a. Pomieszczenia gospodarcze, 
b. Pomieszczenia socjalne, 

Szczegółowy zakres opracowania pokazany jest na rysunkach dołączonych do niniejszego 
programu funkcjonalno - uŜytkowego (planie sytuacyjnym, rzucie piwnic, rzucie parteru, 
przekroju) . 

 
 
2. Opis szczegółowy wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
2.1.Zamawiający zakłada podział istniejącej powierzchni uŜytkowej dla dwóch podmiotów, 

funkcjonujących niezaleŜnie: 
• stołówki dla uczniów internatu, 
• pomieszczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

W modernizowanej części budynku winny znaleźć się następujące pomieszczenia z podaną 
minimalną powierzchnią uŜytkową : 
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Parter – stołówka dla uczniów internatu: 
L.p. funkcja  Ilość korzystających 

jednocześnie osób 
Orientacyjna 
pow.uŜytk. m² 

1 Jadalnia z funkcją sali telewizyjno-
konferencyjnej 

40 osób 60  

2 Zaplecze kuchenne dla przygotowania 
posiłku z własnego prowiantu dla grup 
korzystających z obiektu sportowo-
rekreacyjnego 

12 osób 20  

3 Zaplecze kuchenne dla gastronomii 
funkcjonującej na zasadach cateringu w 
zakresie śniadań, obiadów i kolacji 
obsługującej mieszkańców internatu.  
Kuchnia dla odgrzania wcześniej 
przygotowanych posiłków obiadowych 

 20 

4 Magazyn posiłków śniadaniowych i 
kolacyjnych na okres 24 godzin 

 12 

5 Zmywalnia naczyń stołowych i 
kuchennych. 

 7 

6 Magazyn naczyń  stołowych i 
kuchennych 

 7 

7 Inne pomieszczenia wymagane 
przepisami prawa budowlanego i 
sanepidu. 

 10 

8 Pomieszczenie na gabinet pielęgniarki 
szkolnej wraz z izolatką. 

 12+6 

9 Pomieszczenie dla pracownika 
„kierownika obiektu”. 

 12 

10 Sanitariaty dla personelu stołówki 
 

 5 

11 Sanitariaty dla osób korzystających z 
stołówki. 

 5 

12 Sanitariaty dla osób z personelu 
internatu (pielęgniarka, kierownik 
internatu, portiernia). 

 5 

11 Nowe lub przeprojektowane 
pomieszczenie portierni dla osoby 
dyŜurującej, urządzeń monitoringu 
internatu, kluczy itp. 

 12 

  razem 193 
 
 
 
Parter – poradnia psychologiczno- pedagogiczna 
L.p. funkcja  Ilość korzystających 

jednocześnie osób 
Orientacyjna 
pow. m² 

1 Gabinet dla specjalisty  12 
2 Gabinet dla specjalisty  12 
3 Gabinet dla specjalisty  12 
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4 Gabinet dla specjalisty  12 
5 Salka terapeutyczna wraz z węzłem 

sanitarnym 
 20 

6 Gabinet dyrektora poradni   12 
7 Sekretariat   12 
8 Pomieszczenie dla księgowego wraz 

miejscem na archiwum lub 
wydzielonym pomieszczeniem na 
archiwum poradni. 
 

 15+10 

9 poczekalnia  12 
10 Sanitariaty dla klientów (w tym osób 

niepełnosprawnych) 
 7 

11 Sanitariaty dla personelu  5 
  razem 141 
 
Piwnica 
L.p. funkcja  Ilość korzystających 

jednocześnie osób 
Orientacyjna 
pow. m² 

1 Pomieszczenia socjalne dla personelu 
sprzątającego 
 

 12 

2 Pomieszczenia do przechowywania 
sprzętu do sprzątania i środków 
czystości 

 10 

3 Pomieszczenia na potrzeby sauny, 
gabinetu odnowy biologicznej, siłowni, 
zapleczem (sanitariaty, szatnie, 
prysznice). 
 

 12+15+30+16 

  razem 95 
 
 
Istotnym jest umoŜliwienie dostępu do poradni osobom niepełnosprawnym oraz 
zapewnienie tym osobom bezpieczne i bez ograniczeń korzystanie z poradni. 
Zespół pomieszczeń dotyczący stołówki musi funkcjonować niezaleŜnie od części 
mieszczącej poradnię psychologiczno- pedagogiczną i ich funkcje nie mogą się mieszać 
(niezaleŜne wejścia, brak moŜliwości nie kontrolowanego przejścia pomiędzy zespołami 
pomieszczeń).  
W projekcie naleŜy uwzględnić istniejącą w części internatu instalację monitoringu i p.poŜ. 
i nawiązać się do nich z nowo projektowaną dla pomieszczeń będących w zakresie 
niniejszego opracowania. 
Projekt części gastronomicznej musi zapewniać osobom z internatu swobodny dostęp do 
stołówki drogami komunikacji wewnętrznej. Pomieszczenia gastronomii, gabinet 
pielęgniarki, izolatka, portiernia, pomieszczenie „kierownika obiektu” ze względu na 
słuŜebność wobec internatu muszą być z nim powiązane w sposób funkcjonalny. 
 

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

 
2.3.planu zagospodarowania terenu 

Zakres niezbędny dla potrzeb zaprojektowania prawidłowego dojazdu i dojść do stołówki i 
poradni, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem dojazdu do 
funkcjonującego internatu. Projekt powinien przewidywać jak najmniejszą ingerencję w 
istniejący układ. 

 
2.4.architektury 

Opracowanie trójetapowe, zawierające : 
1. koncepcję rozwiązań funkcjonalno – uŜytkowych modernizowanych pomieszczeń, 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, stanowiącą podstawą do dalszych faz 
projektu. Całość obiektu musi zostać przystosowana dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych. Koncepcja przebudowy pomieszczeń musi uwzględniać 
prawidłowe, funkcjonalne połączenie z istniejącym internatem i drogami komunikacji 
ogólnej oraz umoŜliwiać niezaleŜne funkcjonowanie poradni od pozostałych 
pomieszczeń. 

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

3. projekty wykonawcze wszystkich branŜ wraz technologią części gastronomicznej z 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie pozwalającym na prawidłową 
realizację zadania, w tym przykładowe aranŜacje głównych pomieszczeń: sali jadalnej 
holu wejściowego, komunikacji ogólnej (rzuty posadzek, sufitów podwieszonych, kłady 
ścian, mebli wbudowanych). 

 
2.5.konstrukcji 

Projekt modernizacji pomieszczeń powinien, przy prawidłowo zaprojektowanej funkcji, 
uwzględnić jak najmniejszą ingerencję  w istniejącą konstrukcję budynku. 

 
2.6.instalacji 

Pomieszczenia naleŜy wyposaŜyć w następujące instalacje: 
• wodno – kanalizacyjną, 
• centralnego ogrzewania, 
• ciepłej wody uŜytkowej, 
• wentylacji, 
• elektryczną, 
• teletechniczną, 
Szczegółowe zakresy poszczególnych instalacji i sposoby ich zasilania wynikają z 
przepisów budowlanych. Ich standard zostanie uszczegółowiony z wybranym Oferentem 
wraz z akceptacją koncepcji zadania.  
 

2.7.wykończenia pomieszczeń 
Materiały zastosowane do prac wykończeniowych w modernizowanych pomieszczeniach 
muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ich 
standard zostanie szczegółowo określony po zaakceptowaniu koncepcji. W ramach zadania 
wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów 
wykończeniowych przewidzianych do wbudowania. 
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Uwaga: zakres opracowania powinien uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych prac 
budowlanych wewnątrz modernizowanych pomieszczeń.   
 
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania prac zostaną spisane pomiędzy Zamawiającym a 
wybranym Oferentem po uzgodnieniu koncepcji i uszczegółowieniu rozwiązań materiałowych 
(standardu wykończenia wnętrz). 
Wykonanie wymaganej mapy zasadniczej aktualizowanej do celów projektowych leŜy po 
stronie projektanta.  
W rozwiązaniach technicznych Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i systemów 
energooszczędnych ( oświetlenie, urządzenia gastronomiczne). 
Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych leŜy po 
stronie Zamawiającego. 
 
Terminy wykonania zamówienia: 

• Wykonanie koncepcji wraz z uzgodnieniami materiałowymi - 4 tygodnie od dnia 
podpisania umowy, 

• Analiza koncepcji przez Zamawiającego wraz z jej akceptacją – 4 tygodnie od dnia 
przekazania projektu koncepcyjnego przez Wykonawcę, 

• Projekt budowlany – 8 tygodni od dnia akceptacji projektu koncepcyjnego przez 
Zamawiającego,  

• Projekty wykonawcze wraz z technologią – 4 tygodnie od dnia przekazania projektu 
budowlanego Zamawiającemu , 

Razem : 20 tygodni. 
Poszczególne etapu realizacji zamówienia będą podlegały rozliczeniu w następującym 
podziale: 

1. zaakceptowana koncepcja                         - 20% wartości zamówienia, 
2. projekt budowlany                                 - 50% wartości zamówienia, 
3. projekty wykonawcze wraz z technologią - 30% wartości zamówienia, 

KaŜdy etap realizacji zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia wykonania.  
 
 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

a) Aktualne uwarunkowania 
Budynek stołówki i połączonego z nim internatu usytuowany jest w Puszczykowie, u 
zbiegu ulic śupańskiego i Libelta. Został zrealizowany na początku lat 
siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Usytuowanie budynków ilustruje załączony 
plan sytuacyjny.  
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w budynku stołówki i łącznika, naleŜącym do 
LO w Puszczykowie, ul Kasprowicz 3, na działce o nr. 1321/10. 
Budynek połączony jest z internatem łącznikiem i całość tworzy jeden zespół obiektów, 
który wyposaŜony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
centralnego ogrzewania i cieplej wody uŜytkowej, elektryczną zasilania gniazd 
wtykowych i oświetlenia. Obiekt ogrzewany jest z własnej kotłowni gazowej, 
zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy pod łącznikiem. 
Nowo wyremontowany budynek internatu wyposaŜony jest dodatkowo w instalację 
strukturalną (komputerowa i telefoniczna), sygnalizacji poŜaru i monitoringu.  
 
W 2005 roku obiekt poddano termomodernizacji w ramach której wykonano nowe 
instalacje c.o. i c.w.u. oraz częściowo zimnej wody. Projekt powinien uwzględniać jak 
najmniejszą ingerencję w istniejące nowe instalacje. 
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Wybrany oferent otrzyma, na okres wykonywania zadania: 
o inwentaryzację budowlaną budynku stołówki wraz z łącznikiem(z wersją elektr. 

w dwg) 
o dokumentację powykonawczą sporządzoną dla potrzeb zrealizowanej w 2005  

roku termomodernizacji budynków internatu i stołówki, wchodzących w skład 
obiektów administrowanych przez Dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego w 
Puszczykowie. 

o dokumentację powykonawczą modernizacji budynku internatu, wykonanej w 
2010 roku  

o dokumentację budowlaną i wykonawczą remontu internatu przy L.O. w 
Puszczykowie z budową szybu windowego i klatki schodowej dla 
przystosowania obiektu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z wersją 
elektroniczną (dwg). 

 
b) dane techniczne o obiekcie 

Budynek stołówki wraz z łącznikiem wykonano w technologii mieszanej: szkieletowo - 
tradycyjnej. Budynek  jest w całości podpiwniczony, posiada jedną kondygnację 
nadziemną, przekryty jest dachem płaskim. W 2005 roku wykonano termomodernizację 
obiektu, polegającą na:  

o dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą przy zastosowaniu 
styropianem gr 12 cm,  

o wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
o dociepleniu stropodachu płytami PW-11 gr. 16 cm 
o wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją istniejącej kotłowni 

Budynek połączony jest w poziomie parteru z nie podpiwniczonym 
trzykondygnacyjnym budynkiem internatu. W piwnicy łącznika znajduje się kotłownia 
gazowa. Internat  zostały poddany termomodernizacji w zakresie jak opisano powyŜej 
w 2005 roku oraz modernizacji wewnętrznej w 2010 r. 

 
c) Wymagania dotyczące opracowania 

Zamawiający oczekuje wykonania opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z wszystkimi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi 
przepisami a w szczególności: 
• Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ze zm. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

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

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

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

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006, 
Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) 

• Rozporządzenia 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 
uŜytkowego. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – uŜytkowym. 

 
d) Forma dokumentacji 

 
Zamawiający oczekuje wykonanie opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej zgodnie z poniŜszą tabelką: 

 
Nazwa opracowania Wersja 

papiero
wa 

Wersja elektroniczna 

Koncepcja 2 egz - 
Projekt budowlany 4 egz - 
Technologia 5 egz w wersji uniemoŜliwiającej ingerencję 

osób trzecich (pdf) – 1 kpl. 
Projekty wykonawcze 5 egz. 1 kpl w zapisie pdf oraz 1 kpl w zapisie 

DWG lub PLN dla Archicad wersja nie 
nowsza niŜ 8.1 

Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

5 egz. 1 kpl w zapisie pdf oraz 1 kpl w zapisie 
Microsoft Office Word 

Przedmiary robot  2 egz. 1 kpl w zapisie pdf oraz 1 kpl w zapisie w 
programie kosztorysowym Norma 

Kosztorysy inwestorskie robót  
opracowane metodą 
uproszczoną 

2 egz 1 kpl w zapisie pdf oraz 1 kpl w 
programie kosztorysowym Norma 

 
Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych prawem uzgodnień wybrany Oferent przygotuje na własny 
koszt. 

 
e) 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 modernizowanych pomieszczeń moŜe spowodować potrzebę 
wykonania nie tylko nowych tablic rozdzielczych ale takŜe projektu nowego zasilania 
ze złącza.  Przedstawiona oferta musi uwzględniać ich wykonanie. 

 
 
 
Opracował: Romuald Najdek, ZI 
Poznań, 21.06.2011 r. 


