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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 

2. Adres: ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina 

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

4. Opracowanie: Leszek Pacholski, Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, wrzesień 2015  

5. Spis zawartości programu: 

 A. Cześć opisowa 

 B. Część informacyjna 

 

A. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zatytułowanej: 

Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej 

Goślinie, ul. Szkolna 1  

2.  Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły wraz z wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, w tym: 

a) projekt koncepcyjny, 

b) projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu, 

c) dokumentacja wykonawcza, w tym: 

 - projekty wykonawcze w branżach: 

• budowlanej (architektura i konstrukcja), 

• instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego 

ogrzewania, drenażu, wentylacji i klimatyzacji), 

• instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, 

• instalacji fotowoltaicznej, 

• instalacji przeciwpożarowej, 

• drogowej, 

• technologii gastronomicznej, 

• inwentaryzacji i projektu zieleni, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
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- przedmiary robót, 

- kosztorysy inwestorskie, 

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 

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

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 placu budowy, w tym 

ogrodzenia terenu budowy, zabezpieczenia dróg dojazdowych, korzystania z mediów.  

2)  Architektura 

 Opracowanie powinno zawierać: 

 - projekt koncepcyjny wielobranżowy, 

- projekt budowlany wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym dla 

uzyskania pozwolenia na budowę, oraz projektem zagospodarowania terenu, obejmującym 

m.in.:  wyburzenie magazynu, likwidację szamba, ogrodzenie, drogę pieszo-rowerową, 

parking, 

- projekty wykonawcze wszystkich branż, wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji, w tym aranżację wnętrz (rzuty: 

posadzek, sufitów podwieszonych, kłady ścian, mebli wbudowanych) oraz inwentaryzację i 

projekt zieleni. 

3) Technologia 

Projekt budowlany będzie podstawą wykonania projektu pokazującego aranżację 

pomieszczeń części gastronomicznej wraz ze wszystkimi projektowanymi urządzeniami i 

miejscami podłączenia poszczególnych instalacji. Funkcjonujące w dotychczasowej pracowni 

urządzenia zostaną przeniesione do nowej pracowni gastronomicznej. 

4)  Konstrukcja 

Dokumentacja powinna przewidywać bezpośrednie połączenie istniejącego budynku z 

budynkiem nowoprojektowanym. Projekt winien zakładać możliwie najprostsze rozwiązania 

oraz najmniejszą ingerencję w konstrukcję istniejącego budynku. 

5)  Instalacje, w jakie projektowany budynek winien być wyposażony: 

 - wodno-kanalizacyjna, 

 - ciepłej wody użytkowej, 

  - centralnego ogrzewania, 

 - wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, 
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 - elektryczna, 

 - słaboprądowa, 

 - przeciwpożarowa, 

 - fotowoltaiczna. 

5.   Termin wykonania dokumentacji:  

- koncepcja - 8 tygodni od dnia podpisania umowy, Zamawiający oczekuje konsultowania na 

 bieżąco proponowanych przez Projektanta rozwiązań, 

- zatwierdzenie koncepcji - 3 tygodnie od dnia przekazania koncepcji Zamawiającemu, 

- projekt budowlany -  12 tygodni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego, 

- dokumentacja wykonawcza wraz z uzgodnieniami – maksymalnie 24 tygodnie od dnia 

zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 

6.  Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:  

- upoważnienie pozwalające występować w imieniu Zamawiającego do instytucji i urzędów, 

 celem uzyskania warunków, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do realizacji inwestycji, 

 -  aktualną mapę do celów projektowych, 

 -  dokumentację geotechniczną z 2009 r., 

 -  rysunki inwentaryzacyjne istniejącego budynku z 2010 r., 

 -  rysunki drenażu opaskowego budynku szkoły z 2015 r., 

 -  Uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. 

Szkolnej w Murowanej Goślinie. 

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,  

 - rozbudowa obiektu prowadzona będzie w warunkach funkcjonującej Szkoły,  

 - Zamawiający zakłada możliwość włączenia projektowanych instalacji wewnętrznych do 

     istniejących sieci, biorąc pod uwagę uzyskane warunki przyłączenia do sieci poszczególnych 

     dystrybutorów, 

-  dokumentacja projektowa winna przewidywać rozwiązania energooszczędne, w zakresie 

zużycia wody ciepłej i zimnej, ciepła i energii elektrycznej. Wykonawca winien przewidzieć 

instalację fotowoltaiczną, a także rozważyć  możliwość zastosowania innych rozwiązań 

energooszczędnych, np. pompy ciepła. 
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8.  Pomieszczenia aktualnie istniejące w budynku szkoły: 

LP. POMIESZCZENIE NUMER WYMIARY (m) POW. (m2) 

 PIWNICA    

1. Toaleta damska 01 3,70 x 4,20 15,54 

2. Toaleta męska 02 3,70 x 4,20 15,54 

3. Magazyn sprzątaczek 03 1,50 x 1,50 2,25 

4. Biblioteka 04 5,50 x 8,90 51,62 

5. Magazyn sportowy 05 5,90 x 4,00 23,60 

6. Kotłownia 06 5,30 x 4,20 22,26 

7. Sala lekcyjna 07 4,70 x 4,20 19,74 

8. Sala lekcyjna 08 2,70 x 3,70 9,99 

9. Magazyn woźnej 09 3,70 x 1,30 4,81 

10. Szatnia  4,00 x 1,80 7,20 

11. Szatnia  4,00 x 3,20 12,80 

12. Korytarz z klatkę schodową  1,40 x 18,60 26,04 

 PARTER    

13. Sala lekcyjna 1 5,70 x 9,30 53,01 

14. Pracownia gastronomiczna 2 5,70 x 9,30 53,01 

15. Sala lekcyjna 3 5,70 x 9,30 53,01 

16. Sala lekcyjna 4 5,70 x 7,50 42,75 

17. Pomieszczenie woźnej 5 1,50 x 4,00 6,00 

18. Korytarz z klatkę schodową  2,70 x 13,50 36,45 

 I PIĘTRO    

19. Sala lekcyjna 11 5,70 x 9,30 53,01 

20. Sala lekcyjna 12 5,70 x 9,30 53,01 

21. Gabinet kierownika szkolenia praktycznego 13 3,70 x 4,00 14,80 

22. Sala lekcyjna 14 5,70 x 9,30 53,01 

23. Sala lekcyjna 15 5,70 x 9,30 53,01 

 II PIĘTRO (PODDASZE)    

24. Sala komputerowa 20 8,70 x 5,60 48,72 

25. Pokój nauczycielski 21 8,70 x 5,60 48,72 

26. Toaleta uczniowska 22 1,70 x 5,10 8,67 

27. Toaleta nauczycielska 23 1,80 x 5,10 9,18 



5 
 

28. Sekretariat 24 4,50 x 5,40 24,30 

29. Gabinet wicedyrektora 25 4,00 x 5,40 21,60 

30. Sala lekcyjna 26 4,60 x 4,15 19,09 

31. Gabinet pedagoga, psychologa 27 4,60 x 3,50 16,10 

32. Korytarz z klatkę schodową  3,60 x 8,70 31,32 

33. Korytarz przy sekretariacie  1,90 x 4,80 9,12 

 

9.  Pomieszczenia w szkole po rozbudowie: 

 Projektant winien zestawienie uzupełnić o inne niezbędne pomieszczenia, np. sanitarne i 

gospodarcze. Wskazane poniżej powierzchnie pomieszczeń mają charakter orientacyjny, zostały 

podane przez Dyrektora Szkoły. Dopuszcza się też rozwiązania alternatywne w stosunku do 

podanych poniżej, w szczególności mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  

LP. POMIESZCZENIE  POW. 

(m
2
) 

OPIS 

 Biblioteka 140  

1. - wypożyczalnia 60 księgozbiór liczy około 5 000 woluminów, 

komputer katalogowy 

komputer dla bibliotekarza 

stanowisko pracy nauczyciela bibliotekarza 

2. - czytelnia 60 stanowiska komputerowe dla uczniów 

funkcja sali dydaktycznej 

3. - magazyn 20 zlewozmywak 

magazyn sprzętu technicznego i multimedialnego 

 Sala sportowa   

4. - sala gimnastyczna  z funkcją auli oraz widownią 

powierzchnia min. 18x36 m 

5. - siłownia damska   

6. - siłownia męska   

7. - pokój trenerów   

8. - łazienka trenerów   

9. - szatnie męskie    

10. - szatnie damskie   

11. - toalety z prysznicami męskie   

12. - toalety z prysznicami damsk.   
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13. - magazyn sprzętu sportowego   

14. - magazyn krzeseł   

15. - pomieszczenie gospodarcze   

16. - trybuny   

 Pracownia gastronomiczna (1)   

17. - pracownia 80 12 stanowisk pracy 

przeniesienie sprzętu z pracowni istniejącej 

wentylacja mechaniczna 

18. - szatnia 10 dla 12 osób 

umywalka 

wieszaki  

19 - przygotowalnia  4  

20. - zmywalnia 6  

21. - wyparzalnia 4 zmywarka, zlew 

22. - magazyn podręczny  lodówko-zamrażarka 

regały na produkty 

szafki na produkty suche 

23. - sala bankietowa 60 stoły i krzesła konsumenckie 

stoły i krzesła restauracyjne 

kredensy i komody kelnerskie 

bar z zabudową na szkło i napoje 

lada do obsługi klienta 

lada recepcyjna 

osobne wejście 

 Pracownia hotelarska (1)   

24. - recepcja hotelowa 24  

25. - jednostka mieszkalna 22  

 Sale językowe (2)   

26. 

27. 

- sala językowa 

- sala językowa 

  

 Sale komputerowe (2)   

28. 

29.  

- sala komputerowa 

- sala komputerowa 

 możliwość: 

- podłączenia projektora 

- instalacji min. 10 stanowisk komputerowych 
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- instalacji ekranu 

- internet 

 Sale lekcyjne ogólne (7)   

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

- sala lekcyjna 

- sala lekcyjna  

- sala lekcyjna 

- sala lekcyjna 

- sala lekcyjna 

- sala lekcyjna 

- sala lekcyjna 

 możliwość:  

- podłączenia projektora 

- instalacji ekranu 

- internet 

 

 Sekretariat Szkoły   

37. - sekretariat 25 stanowisko pracy sekretarki 

stanowisko pracy bieżącej 

szafy na ubrania i dokumenty 

miejsce dla oczekujących interesantów 

miejsce na sprzęt biurowy 

38. - gabinet dyrektora 25  

39. - gabinet wicedyrektora 25  

40. - pomieszczenie gospodarcze  zlewozmywak 

szafka na naczynia 

szafka gospodarcza 

lodówka 

 Inne pomieszczenia   

41. - otwarta szatnia  min. 250 szafek ubraniowych 

42. - stołówka/świetlica  bufet/sklepik 

43. - pomieszczenie woźnej   

44. - magazyn woźnej   

45. - pomieszczenie sprzątaczek   

46. - magazyn sprzątaczek   

47. - pokój nauczycielski   

48. - gabinet kier. szkolenia prakt.   

49. - gabinet pedagog.- psycholog.   

50. - hol   ławki dla uczniów 
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10. Rozwinięcie  

1)  Historia Szkoły  

Istniejący przy ul. Szkolnej 1 w Murowanej Goślinie budynek powstał w 1897 r. Wielokrotnie 

zmieniała się nazwa szkoły. Najpierw była to szkoła symultanna, później Publiczna Szkoła 

Powszechna, wreszcie przez 50 lat budynek eksploatowany był jako szkoła podstawowa i 

zawodowa - filia Szkoły Zawodowej w Obornikach Wielkopolskich. Od początku swego 

istnienia budynek służył mieszkańcom nie tylko, jako miejsce pobierania nauki, ale także jako 

siedziba spotkań kulturalnych i uroczystości. W szkole działał teatr, była też orkiestra. W 

okresie okupacji hitlerowskiej szkoła była zamknięta, a zgromadzone w niej pomoce naukowe 

i księgozbiory,  spalone przez Niemców. Po zakończeniu wojny, udało się przywrócić budynek 

do dawnego stanu, a w 1953 r. odnowiono go gruntownie.  

 

W  2002 r. szkoła przeszła na własność Powiatu Poznańskiego. Uruchomiono tam oddziały 

liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Od 2005 r. w budynku szkoły mieściły sie klasy 

technikum i szkoły zawodowej, należące do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy. W 2012 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ponownie przekazało 

pieczę nad Szkołą w Murowanej Goślinie dyrekcji Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Bolechowie. Obecnie w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Murowanej Goślinie 

znajdują swe miejsce oddziały technikum, szkoły zawodowej oraz zaocznego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych.  

 2)  Biblioteka  

Biblioteka szkolna znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym. Jej całkowita powierzchnia to 

54 m
2
.  Księgozbiór liczy około 5000 woluminów. Biblioteka winna zostać przeniesiona, a 

piwnica szkoły wykorzystana na magazyn sprzętu, zgromadzonego w tej chwili w budynku 

dawnej księgarni, przeznaczonym do rozbiórki. 

Oczekiwania, co do nowej biblioteki: 

-  wypożyczalnia o powierzchni co najmniej 60 m
2
, z co najmniej jednym komputerem 

przeznaczonym dla użytkowników do poszukiwań katalogowych i komputerem dla 

nauczyciela bibliotekarza do rejestracji wypożyczeń; tu byłoby też stanowisko pracy dla 

nauczyciela bibliotekarza, 

-  czytelnia o powierzchni co najmniej 60 m
2
 ze stanowiskami komputerowymi do pracy 

indywidualnej użytkowników, z funkcją sali dydaktycznej, w której odbywałyby się zajęcia 

lekcyjne, prelekcje, konkursy, spotkania itp., 

- pomiędzy wypożyczalnią a czytelnią wskazana byłaby szklana ściana,  
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- magazyn techniczny z dostępem do wody, o powierzchni co najmniej 20 m
2
, z którego 

korzystaliby członkowie kółka plastycznego, mogłoby tam być wydzielone miejsce na 

magazyn sprzętu technicznego i przenośnego sprzętu multimedialnego, wypożyczanego 

nauczycielom na zajęcia. 

3)  Sala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz z funkcją auli 

W obecnym budynku szkoły nie ma sali gimnastycznej. W okresie od września do 

października oraz od kwietnia do czerwca zajęcia odbywają się na boisku szkolnym bądź na 

boisku szkoły podstawowej lub na stadionie miejskim. W okresie od listopada do marca 

uczniowie odbywają zajęcia wychowania fizycznego w siłowni oraz w hali sportowej MG 

Sportu przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie. Nie ma też szatni na potrzeby lekcji 

wychowania fizycznego. 

Oczekiwania, co do sali sportowej: 

Podstawową funkcją sali będzie prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Powinna ona 

pełnić również funkcję auli, w której mogłyby się odbywać uroczystości szkolne, pokazy, 

występy. Minimalne wymiary sali gimnastycznej z widownią powinny wynosić 18 x 36 m, z 

możliwością podziału na dwa sektory. 

4)  Pracownia gastronomiczna z zapleczem i salą bankietową 

Pracownia gastronomiczna znajduje się obecnie na parterze budynku. W aktualnym stanie 

funkcjonuje od trzech lat, w związku z tym sprzęt, który się w niej znajduje należy przenieść 

do nowej pracowni.  

Oczekiwania, co do nowej pracowni gastronomicznej: 

- powierzchnia pracowni winna wynosić 80 m
2
, szatnia 10 m

2
, pomieszczenie do wyparzania 

jajek 4 m
2
, przygotowalnia brudna 4 m

2
, zmywania naczyń 6 m

2
,  

 -  co najmniej 12 stanowisk pracy,  

- wentylacja mechaniczna, 

- przygotowalnia brudna, 

- zmywalnia, 

- pomieszczenie do wyparzania jajek ze zmywarką i zlewem, 

- magazyn podręczny z lodówko-zamrażarką, regałami na produkty, szafkami na produkty 

 suche, 

- szatnia, a w niej co najmniej 12 szafek na ubrania, umywalka do mycia rąk oraz wieszaki.  

Do nowopowstającej pracowni winna być dołączona sala bankietowa – tak, aby uczniowie 

mogli uczyć się prawidłowej ekspedycji potraw i obsługi klienta. Powinny się tam znaleźć 

między innymi: stoły i krzesła konsumenckie, stoły i krzesła restauracyjne, kredensy i komody 

kelnerskie, bar z zabudową na szkło i napoje, lada do obsługi klienta, lada recepcyjna i inne 
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sprzęty. Powinna ona posiadać osobne wejście, aby była możliwość przygotowywania małych 

przyjęć podczas zajęć praktycznych. 

5) Pracownia hotelarska 

 Planowana była w pomieszczeniach pozostałych po przeniesieniu do nowej części budynku 

 sekretariatu i gabinetu dyrektora.  

 Pracownia hotelarska powinna posiadać następujące stanowiska: 

a) recepcję hotelową, wyposażoną w: 

 - ladę recepcyjną, 

 - dwa komputery (połączone sieciowo) z oprogramowaniem do obsługi gości, 

 - drukarkę fiskalną, 

 - czytnik kart płatniczych, 

 - aparat telefoniczny i faks, 

 - sejf depozytowy, 

      b) jednostkę mieszkalną, wyposażoną w: 

 - łóżko, 

 - szafę lub wnękę z wieszakami, 

 - stolik nocny lub szafkę, 

 - biurko i krzesło, 

 - radio/TV, 

 - lustro, 

 - wieszak na wierzchnią odzież,  

- węzeł higieniczno-sanitarny (umywalka z półką lub blatem z oświetleniem, lustro, wanna 

lub kabina), 

-  elementy dekoracyjne, miejsce na materiały informacyjno-reklamowe, 

6) Sale językowe 

Wymiar: około 5,5m na 10m 

Wyposażenie sali, służące nauce języków obcych (moduł główny pracowni, klawiatura - pulpit 

 sterujący pracownią, pilot zdalnego sterowania pracownią z zespołem odbiornika pilota, 

 słuchawki z mikrofonem dla wszystkich słuchaczy i lektora, sprzęt odtwarzający, okablowanie 

 stanowisk oraz pulpitu sterowniczego, moduł z gniazdami do podłączenia mediów 

 niezbędny osprzęt do zamontowania pracowni: haczyki, numery stanowisk, listwy 

 wykończeniowe, itp.). 

7)  Sale lekcyjne 
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W budynku szkoły znajduje się 7 sal lekcyjnych z 15 podwójnymi ławkami, pracownia 

komputerowa oraz trzy małe sale lekcyjne: na poddaszu sala dla 12 uczniów, w piwnicy sale 

dla 16 uczniów i dla 8 uczniów. Prowadzi się też zajęcia w bibliotece szkolnej.  

Oczekiwania, co do nowych sal lekcyjnych: 

Możliwość zamontowania rzutnika multimedialnego, ekranu oraz laptopa dla nauczyciela, 

dostęp do Internetu. 

8)  Sekretariat Szkoły 

Sekretariat i gabinet wicedyrektora obecnie mieszczą się na poddaszu. Powierzchnia 

obecnego sekretariatu to około 25 m
2
.  

Oczekiwania, co do nowego sekretariatu: 

- odpowiednia lokalizacja - najlepiej na parterze szkoły, 

- stosowna powierzchnia, która pozwoli na pomieszczenie:  

• stanowiska pracy sekretarki, 

• stanowiska pracy bieżącej, np. wypełnianie wniosków i innych dokumentów dla 

interesantów,  

• krzeseł dla interesantów oczekujących na spotkanie z Dyrektorem,  

• szaf na ubrania i segregatory, 

• kącika gospodarczego ze: zlewozmywakiem, szafką gospodarczą, szafką na naczynia, małą 

lodówką itp., 

• sprzętu biurowego, np. duża kserokopiarka, niszczarka itd., 

- odpowiedniego naturalnego i sztucznego oświetlenia sekretariatu, najlepiej lampy 

halogenowe, 

- drzwi do gabinetów dyrektora i wicedyrektora winny być wygłuszone.  

9)  Powierzchnia ogólnodostępna z szafkami odzieżowymi 

Obecnie do szkoły uczęszcza  około 250 uczniów. W szatni winno znajdować się co najmniej 

250 szafek na ubrania, z miejscem na dostawienie kolejnych szafek. 

10. Hol z ławkami, bufet, stołówka lub świetlica 

Uczniowie obecnie nie mają miejsca na zjedzenie śniadania czy naukę własną. W budynku 

szkoły nie ma też sklepiku.  

 

B. Cześć informacyjna 

1.  Lokalizacja inwestycji 

 Inwestycja będzie realizowana na działkach należących do Powiatu Poznańskiego nr: 266/34, 

266/36, 266/39, 277/5, 277/8, zlokalizowanych w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1. Obszar 
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ten znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Murowana Goślina, 

wpisanego, decyzją z dnia 12.02.2007 r., do rejestru zabytków pod nr 410/Wlkp/A. 

2.  Dane o obiekcie 

 Na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły, podpiwniczony, z użytkowym 

poddaszem, zbudowany w technologii tradycyjnej ceglanej oraz parterowy budynek magazynowy 

(dawniej księgarnia) przeznaczony do rozbiórki. Stropy budynku mają konstrukcję stalowo 

-ceglaną. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa. Więźba dachowa na poddaszu 

obudowana, na strychu odsłonięta. 

4.   Forma dokumentacji 

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

Nazwa opracowania Wersja 

papierowa 

Wersja elektroniczna 

Koncepcja  

 

2 egz. ________________________________________ 

Projekt budowlany  5 egz. 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie dwg lub 

pln dla Archicad wersja nie nowsza niż 8.1 

Projekty wykonawcze 

 

5 egz. każdy 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 Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt przygotowania egzemplarzy dokumentacji 

lub jej elementów potrzebne do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień.  

3.  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 2013 r., poz. 1409 ze zm.),  

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

 budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946),  
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 - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 

 zm.),  

 - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

 2015 r., poz.  199 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 2015 r., poz. 1422), 

- 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 (t. j. 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). 

 

 


