
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu 

cysterskiego 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: Romuald Najdek, Leszek Pacholski, Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, październik 2015  

5. Spis zawartości programu: 

 A. Cześć opisowa 

 B. Część informacyjna 

 

A. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 

zatytułowanej: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac 

Przemysława 9 

2.  Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz wraz z wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, w tym: 

a) koncepcji, 

b) projektu budowlanego wraz z kosztorysami szacunkowymi, 

c) dokumentacji wykonawczej, w tym: 

• projektów wykonawczych w branżach: 

- budowlanej (architektura i konstrukcja), 

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

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), 

- instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, strukturalnych, 

- instalacji fotowoltaicznej, 

- instalacji przeciwpożarowej, 

- instalacji alarmowej, 

•  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• przedmiarów robót, 

• 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 koncepcyjny, 

- projekt budowlany wraz z kosztorysami szacunkowymi oraz wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę, 

- 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), detale architektoniczne, lampy, 

wyposażenie techniczne (np. wyłączniki oświetlenia, gniazda wtykowe), wyposażenie 

sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, stolarka drzwiowa, balustrady i 

pochwyty, windy i podnośniki, oznakowania techniczne i specjalistyczne np. dotyczące 

niepełnosprawnych użytkowników,  

3)  Konstrukcja 

Wykonawca winien zakładać możliwie najprostsze rozwiązania oraz najmniejszą ingerencję w 

konstrukcję istniejącego budynku. 

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

- wodno-kanalizacyjna, 

- ciepłej wody użytkowej, 

- centralnego ogrzewania, 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, 

- elektryczna, 

- telekomunikacyjna, 

- przeciwpożarowa, 

- fotowoltaiczna, 

- alarmowa, 

- strukturalna. 

 

 



 

4.   Termin wykonania dokumentacji: 

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

bieżąco proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, 

- pisemna akceptacja koncepcji - 2 tygodnie od dnia przekazania koncepcji Zamawiającemu, 

- projekt budowlany wraz z uzgodnieniami oraz szacunkowymi kosztorysami -  6 tygodni od 

dnia pisemnej akceptacji  koncepcji przez Zamawiającego, 

- dokumentacja wykonawcza – w maksymalnym terminie 16 tygodni od dnia pisemnej 

akceptacji  koncepcji przez Zamawiającego. 

5.   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, 

- pismo i decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5580.31.3.2014 z 

dnia 18 lipca 2014 r., 

- wskazania konserwatorskie dla planowanych prac rewaloryzacyjnych wydane przez 

Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, nr KZ.4123.3.01.2015.I, z dnia 10 lutego   

2015 r., 

- badanie konserwatorskie: Dawny klasztor pocysterski, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla  

Dzieci Niewidomych w Owińskach, Andrzej Lipiński, 2015 r., 

- rysunki inwentaryzacyjne budynku głównego z łącznikiem kondygnacji przyziemia, I piętra, II 

piętra (Zamawiający nie posiada rysunków inwentaryzacyjnych kondygnacji piwnicznej i 

poddasza), 

- rysunki inwentaryzacyjne budynku internatu kondygnacji piwnicznej, przyziemia, I piętra, 

poddasza.  

6.  Informacje uzupełniające: 

- z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawca korzysta na własną 

odpowiedzialność, dane w nich zawarte winny być zweryfikowane przed wykorzystaniem, 

- przekazane przez Zamawiającego rysunki inwentaryzacyjne należy zweryfikować i uaktualnić 

na potrzeby przedmiotu zamówienia, 

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

 spotkań Zamawiającego z Wykonawcą,  

- rewaloryzacja (prace budowlane) obiektu prowadzona będzie w warunkach funkcjonującego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, szkoły i internatu,  

- dokumentacja projektowa winna przewidywać rozwiązania energooszczędne, w zakresie 

zużycia wody ciepłej i zimnej, ciepła i energii elektrycznej.  



 

7. 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 w budynkach poklasztornych, w których mieści się Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, gmina 

Czerwonak, działki nr 228/1 i 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. 

 2.  Dane o obiekcie 

 Zakres rewaloryzacji: 

- budynek główny z ciągami komunikacyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią, 

jadalnią, pomieszczeniami dydaktycznymi, biblioteką, czytelnią, aulą, pomieszczenia muzealne 

itd., 

- łącznik i budynek internatu z częścią szkolną w tym klasy, sanitariaty, ciągi komunikacyjne, 

sypialnie itd., 

- pomieszczenia piwniczne, 

- pomieszczenia poddasza. 

3. Dane o użytkownikach 

A. Ilość zatrudnionych nauczycieli/wychowawców:       

• kobiety  - 93 

• mężczyźni -  26 

B. Ilość zatrudnionych pracowników administracji/obsługi:               

• kobiety -   41 

• mężczyźni -  11 

C. Ilość wychowanków w internacie: 

• 52 dziewczynki 

• 55 chłopcy 

D. Liczby uczniów w szkole ponadgimnazjalnej 
 

Szkoła Liczba uczniów Dziewczęta Chłopcy Liczba oddziałów Wiek uczniów w 
roku szkolnym 

2015/2016 

LO 21 12 9 3 15-24 

ZSZ 32 12 20 6 

SDPD 11 7 4 3 

RAZEM 64 31 33 12 

 

Szkoła Sprzężeni Niewidomi Słabowidzący Niepełnosprawni 
ruchowo 

Niepełnosprawni 
intelektualnie w 

st. lekkim 

Niepełnosprawni 
intelektualnie w 

st. 
umiarkowanym i 

znacznym 

Zagrożeni 
niedostosowaniem 

społecznym 

LO 3 3 13 1 - - 1 

ZSZ 11 2 13 - 5 - 1 

SDPD 11 - - - - - - 

RAZEM 25 5 26 1 5 - 2 

 

Szkoła Łączna tygodniowa liczba 
godzin w szkole 

Średnia dzienna liczba 
godzin w szkole 

LO 173,5 34,7 

ZSZ 230,5 46,1 



 

SDPD 112 22,4 

RAZEM 516 103,2 

 

E. Liczby uczniów w szkole podstawowej i gimnazjalnej 

Szkoła Liczba uczniów Dziewczęta Chłopcy Liczba oddziałów Przedział 
wiekowy 

Sz. P. 66 29 37 13 6 - 17 

Gimnazjum 44 17 27 7 13 - 20 

RAZEM 110 46 64 20  

 

Szkoła  Podstawowa Liczba uczniów Dziewczęta Chłopcy Liczba oddziałów Przedział 
wiekowy 

Indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

3 2 1 - 6 - 15 

 

Gimnazjum Liczba uczniów Dziewczęta Chłopcy Liczba oddziałów Przedział 
wiekowy 

Indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

1 1 - - 21 

 

Szkoła Sprzężeni Niewidomi Słabowi-
dzący 

Niepełno-
sprawni 
ruchowo             
(w tym 
afazja) 

Niepełno-
sprawni 

intelektu-
alnie                  
w st. 

lekkim 

Niepełnospra
wni 

intelektual-
nie w st. 

umiarkowa-
nym i 

znacznym 

Zagrożeni 
niedosto-
sowaniem 

społecznym 

Zespół 
Aspergera 

Szkoła 

Podstawowa 

29 14 10 5 4 2 2 - 

SP - 

Indywidualne 

zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

3 - - - - - - - 

Gimnazjum 16 9 11 3 3 - 1 1 

Gim. - 

Indywidualne 

zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

1 - - - - - - - 

RAZEM 49 23 21 8 7 2 3 1 

 

Szkoła Łączna tygodniowa liczba 
godzin w szkole 

Średnia dzienna liczba 
godzin w szkole 

Szkoła Podstawowa 449,5 89,9 

Gimnazjum 298 59,6 

RAZEM 747,5 149,5 

 

 

 

 

 



 

 

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 z 

kosztorysami 

szacunkowymi 

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.  

5.  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),  

- 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 (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). 

 

Załączniki: 

• pismo i decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5580.31.3.2014 z 

dnia 18 lipca 2014 r. 

• wskazania konserwatorskie dla planowanych prac rewaloryzacyjnych wydane przez 

Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, nr KZ.4123.3.01.2015.I, z dnia 10 lutego   

2015 r., 

• badanie konserwatorskie: Dawny klasztor pocysterski, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla  

Dzieci Niewidomych w Owińskach, Andrzej Lipiński, 2015 r., 

• rysunki inwentaryzacyjne budynku głównego z łącznikiem kondygnacji przyziemia, I piętra, II 

piętra,  

• rysunki inwentaryzacyjne budynku internatu kondygnacji piwnicznej, przyziemia, I piętra, 

poddasza. 

 

 


