
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
 

1. Nazwa zadania:  

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku 

Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem 

do przepisów przeciwpożarowych. 

 
2. Adres obiektu budowlanego; 

ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica 
 

3. Nazwy i kody: 
 
                                          71320000-7 Usługi inżynieryjne 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 przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Modernizacja wnętrz 

budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów 

przeciwpożarowych. Ośrodek Wspomagania Rodziny usytuowany jest przy ul. Poznańskiej 91 w 
Kobylnicy. Składa się z dwóch budynków - segmentów A i B połączonych łącznikami. 
Dokumentacja obejmować będzie tylko segment A wraz z łącznikiem. 

 
2. Zakres prac obejmuje: 

 
1) sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w  

tym:  
a) dokumentacji budowlanej – projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania 

terenu, 
b) dokumentacji wykonawczej: 

− projektów wykonawczych, w branżach: 

• w branży budowlanej (architektura, konstrukcja), 

• w branży instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody 
użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji), 

• w branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

• systemu sygnalizacji pożaru, 

− specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

− przedmiarów robót, 

− kosztorysów inwestorskich, 
2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
3) aktualizacje kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż trzykrotnie, w okresie dwóch lat, 

od podpisania Protokołu odbioru dokumentacji wykonawczej, 
4) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie zgody na 

wykonywanie praw zależnych do wykonania dokumentacji projektowej modernizacji 

wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do 

przepisów przeciwpożarowych, na wszystkich znanych w dacie zawierania Umowy polach 
eksploatacji.  

 
3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

 
     3.1.  Przygotowanie terenu budowy. 

Opracowania projektowe muszą zawierać wytyczne przeznaczone dla przyszłego Wykonawcy 
robót budowlanych, wyłonionego w przetargu na realizację zadania, dotyczące projektu 
organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy (w tym ogrodzenia terenu, 
zabezpieczenia przejść, korzystania z mediów). Organizacja robót budowlanych powinna 
umożliwić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka.   

 
3.2. Architektura  

• dokumentację budowlaną wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie 
niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt zagospodarowania 
terenu,  

• dokumentację wykonawczą wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji, w tym aranżację wnętrz (rzuty: 



posadzek, sufitów podwieszonych, kłady ścian, oświetlenia), detale architektoniczne, 
schody, kolorystyka ścian, sufitów, posadzek w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

 
3.3.  Konstrukcja 

Wykonawca winien zakładać możliwie najprostsze rozwiązania oraz najmniejszą ingerencję w 
konstrukcję istniejącego budynku. 
 

3.4. Instalacje, w jakie projektowany budynek winien być wyposażony:  
- wodno-kanalizacyjna, 

- ciepłej wody użytkowej, 
- centralnego ogrzewania, 
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, 
- elektryczna, 
- telekomunikacyjna, 
- przeciwpożarowa, 
- strukturalna, 
- system sygnalizacji włamania i napadu, 
- kontrolę dostępu,  
- monitoring, 
- system sygnalizacji pożaru. 
 

3.5. Inne ustalenia  
- wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji wszystkich branż w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji, 
- dokumentacja projektowa, wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, musi obejmować 
całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, w tym 
uwzględniać wszystkie prace tymczasowe i towarzyszące, niezbędne do wykonania 
zadania, w szczególności: wykonanie przekuć w ścianach i stropach, ich zamurowanie 
po wykonaniu instalacji, wykonanie szybów, prowadzenie przewodów zasilających w 
bruzdach, wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich,   

- zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie,  

- w tytułach i opisach poszczególnych opracowań należy używać nazw podanych przez 
Zamawiającego, 

- wykonawca, realizując zamówienie winien określić układ pomieszczeń i ich 
przeznaczenie, dostosowując powyższe do przepisów ustawy Prawo budowlane, 
norm technicznych, zasad sztuki budowlanej,  przepisów pożarowych, 

- modernizacja ma obejmować tylko wnętrze budynku, 
- zasilanie w media realizowane będzie przez istniejące przyłącza. 

 
 3.6. Termin wykonania dokumentacji:  

   a) dokumentacja budowlana –  8 tygodni od dnia podpisania umowy, 
   b) weryfikacja i akceptacja projektu budowlanego – 3 tygodnie, 

                    c) dokumentacja wykonawcza: 
- min. 4 tygodni, 
- max 8 tygodni od dnia pisemnej akceptacji projektu budowlanego. 
 
 
 
 
 



3.7  Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
- pełnomocnictwo – w formie uchwały, niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy 

informacji niezbędnych do jego wystawienia - pozwalające występować w imieniu 
Zamawiającego do instytucji i urzędów, celem uzyskania warunków, uzgodnień  
niezbędnych do realizacji inwestycji, 
 

3.8.  Informacje uzupełniające: 
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia proponowanych rozwiązań z 

użytkownikiem,   
- Zamawiający oczekuje konsultowania na bieżąco proponowanych przez Wykonawcę 

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

trakcie spotkań Zamawiającego z Wykonawcą,  
- modernizacja obiektu prowadzona będzie w warunkach funkcjonującego obiektu, 
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 
2017 r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wszelkie przytoczone w dokumentacji 
projektowej normy i akty prawne, muszą być aktualne na dzień sporządzenia 
dokumentacji. Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

- W związki z powyższym, wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej materiały 
bądź urządzenia winny zostać opisane poprzez parametry techniczne, które opisują 
dany materiał bądź urządzenie w sposób wyczerpujący, określający parametry ich 
równoważności. 

 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Lokalizacja i dane techniczne o obiekcie. 

 
Segment A to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. 
Kryty jest dachem dwuspadowym, od strony wschodnio-południowej przechodzącym w 
stropodach. Ściany zewnętrze, dachy oraz stropodachy – ocieplone. Stolarka okienna 
wymieniona na nową z PCV. Ściany konstrukcyjne są wykonane z cegły ceramicznej, działowe z 
cegły ceramicznej i płyty gipsowo-kartonowej. Stropy kanałowe, żelbetowe. Dach o konstrukcji 
stalowej kryty blachodachówką, stropodach papą wierzchniego krycia. Łącznik jest obiektem 
dwukondygnacyjnym.    
 

2. Forma dokumentacji 
 
Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
ilościach ujętych w tabelce poniżej: 

 

Nazwa opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna 

Projekt budowlany  5 egz. 2 kpl. w wersji uniemożliwiającej 



 ingerencję osób trzecich w zapisie 
PDF  oraz 2 kpl w zapisie dwg lub 
pln dla ARCHICAD wersja nie 
nowsza niż  8.1 

Projekt wykonawczy  4 egz. 2 kpl. w wersji uniemożliwiającej 
ingerencję osób trzecich 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  

3 egz. 2 kpl w zapisie pdf oraz 1 kpl w 
zapisie Microsoft Office Word 

Przedmiary robót  3 egz. 2 kpl w zapisie pdf oraz1 kpl w 
zapisie w programie 
kosztorysowym Norma 

Kosztorysy inwestorskie 
opracowany metodą 
uproszczoną 

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

 

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień wybrany Wykonawca skalkuluje w cenie oferty. 

 
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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),  

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

budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), 

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.), 

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

2017 r., poz. 1073),  

- 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., poz. 1389), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.). 

 

Opracowała: Joanna Jaskulska, ZI 
Poznań: Styczeń 2018 r. 


