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PROGRAM    FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 
 
 
  
 

1. Nazwa zadania:   
Wykonanie dokumentacji pn. „Modernizacja internatu Zespołu Szkół 
w Mosinie z przystosowaniem dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych”. 
 

2. Adres obiektu budowlanego: 
ul Topolowa 2, 62-050 Mosina 
 

3. Nazwy i kody : 
74232000-4 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 

 
 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
istniejących pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych z załoŜeniem: 
- parter i I piętro – modernizacja pomieszczeń dla potrzeb uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) w Mosinie z niepełnosprawnością 
intelektualną,  
- II i III pi ętro – modernizacja dla potrzeb zakwaterowania uczniów kursów 
doskonalenia zawodowego Zespołu Szkół z przystosowaniem dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych,  
- windy panoramicznej zaprojektowanej w szczycie  budynku obsługującej cały obiekt, 
- adaptacja pomieszczeń obecnie nieuŜytkowanych po byłej kotłowni węglowej na salę 
rehabilitacyjną wraz z zapleczem o powierzchni 120,0 m2 
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Zakres prac obejmuje: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

w tym: 
a) analizę techniczną załączonych rzutów pomieszczeń internatu oraz Sali 

rehabilitacyjnej pod względem  prawidłowości rozwiązań funkcjonalnych i 
związanych z tym rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach, zaprojektowanie 
niezbędnych zmian i uzgodnienie całej koncepcji z Zamawiającym.  

b) projektu budowlanego wraz z planem zagospodarowania terenu, 
c) projektów wykonawczych w branŜach: 

• budowlanej (architektura + konstrukcja) 
• instalacji sanitarnych (wentylacji, wodno – kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania, c.w.u.) 
• instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
• drogowej (drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi) 

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

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
 
Dla potrzeb funkcjonowania SOSW w Mosinie przewidziano modernizację 
pomieszczeń parteru i I piętra budynku internatu o powierzchni ~ 1382,1 m2 oraz 
zaadaptowanie pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej, obecnie nieuŜytkowanych na 
salę rehabilitacyjną o powierzchni 120,0 m2. Dla potrzeb zakwaterowania uczniów 
kursów doskonalenia zawodowego Zespołu Szkół przewidziano modernizację 
pomieszczeń II i III pi ętra budynku internatu o powierzchni 1268,1 m2, oraz salki na 
parterze o powierzchni 51,2 m2. 
 
 
Powierzchnie uŜytkowe poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb 
szkoły specjalnej wraz z określeniem ich funkcji podano na rysunkach i w załączonej 
tabeli pn. „Modernizacja parteru i I piętra internatu Zespołu Szkół w Mosinie dla 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Mosinie”, natomiast powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych 
dla potrzeb zakwaterowania uczniów kursów doskonalenia zawodowego Zespołu Szkół 
podano na rysunkach i w załączonej tabeli pn. „Remont II i III piętra internatu Zespołu 
Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych”. 
Zamawiający zakłada włączenie projektowanych instalacji wewnętrznych do 
istniejących przyłączy.  
 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, dotyczący: 
 
2.1. przygotowania terenu budowy 

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

 
2.2. planu zagospodarowania terenu 

Zakres niezbędny dla potrzeb zaprojektowania prawidłowego dojazdu i miejsc 
parkingowych, wejścia głównego z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wejścia do sali rehabilitacyjnej, windy. 
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2.3. architektury 
Opracowanie trójetapowe, zawierające : 
1. koncepcję rozwiązań funkcjonalno – uŜytkowych pomieszczeń internatu z 

uwzględnieniem windy, koncepcję rozwiązań funkcjonalno - uŜytkowych 
pomieszczeń sali rehabilitacyjnej, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
stanowiącą podstawą do dalszych faz projektu. 

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

3. projekt wykonawczy wszystkich branŜ wraz z wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację zadania, w 
tym aranŜacje wnętrz (rzuty posadzek, sufitów podwieszonych, kłady ścian, 
mebli wbudowanych) 

 
2.4. konstrukcji 

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

2.5. instalacji 
Modernizowane 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.  
 

2.6. 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. 

 
W tytułach i opisach poszczególnych opracowań naleŜy uŜywać nazw pomieszczeń 
podanych przez Zamawiającego.  
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania prac zostaną spisane pomiędzy 
Zamawiającym a wybranym Oferentem po uzgodnieniu koncepcji i uszczegółowieniu 
rozwiązań materiałowych (standardu wykończenia wnętrz). 

 
Wymagany termin wykonania dokumentacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy. 
 
Wszyscy oferenci są zobowiązani do wizji lokalnej pomieszczeń przewidzianych do 
przebudowy, w terminie uzgodnionym wcześniej z Przedstawicielem Starostwa.  
Uwaga: zakres opracowania powinien uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych 
prac budowlanych wewnątrz modernizowanych pomieszczeń.   
Wybrany oferent otrzyma, na okres wykonywania zadania: 

o dokumentację powykonawczą sporządzoną dla potrzeb zrealizowanej w 2005  
roku termomodernizacji  

o projekty boisk przewidzianych do wykonania przy Zespole Szkół w Mosinie 
o projekty placu zabaw dla uczniów SOSW w Mosinie.  
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B) CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Lokalizacja zadania: 
Budynek internatu usytuowany jest w Mosinie na ul. Topolowej 2. Został zrealizowany 
na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Usytuowanie budynków 
ilustruje załączony plan sytuacyjny.  
 

2. Dane techniczne o obiekcie 
 
Budynki internatu i stołówki wykonane są w systemie szkieletowym słupów 
Ŝelbetowych międzyokiennych z wypełnieniem z cegły kratówki, stropy gęstoŜebrowe. 
Stropodach płaski na ściankach aŜurowych. Budynek internatu nie jest podpiwniczony, 
posiada cztery kondygnacje nadziemne. 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  
o dociepleniu stropodachu płytami PW-11 gr. 15 cm 
o wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją istniejącej kotłowni 

Budynek połączony jest w poziomie parteru podpiwniczonym łącznikiem z 
podpiwniczonym jednokondygnacyjnym budynkiem stołówki wraz zapleczem 
kuchennym i kotłownią. Zarówno łącznik jak i stołówka zostały poddane 
termomodernizacji w zakresie jak opisano powyŜej. 
 

3. Przepisy prawne 
Prace projektowe naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa, w tym w szczególności: 
 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 

1118 z późn. 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.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

 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 – uŜytkowym (Dz. U. Nr 
130, poz. 1389) 

 
 

4. Forma dokumentacji 
Dokumentacja naleŜy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
ilościach ujętych w tabelce poniŜej:  
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Faza opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna 

Koncepcja  2 egz.  
Projekt budowlany (kpl) 4 egz.  
Projekt wykonawczy (kpl) 5 egz. w wersji uniemoŜliwiającej 

ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 2 kpl. oraz w programie: 
ARCHICAD, wersja 8.1 lub 
niŜszej, zapisanej jako 
archiwum- 2 kpl. 

Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót (kpl) 

5 egz. w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 2 kpl. 

Przedmiary ofertowe robót 3 egz w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich 
(pdf)– 2 kpl. oraz w 
programie: kosztorysowym 
Norma – 1 kpl 

Kosztorysy inwestorskie 
opracowane metodą uproszczoną 

2 egz w wersji uniemoŜliwiającej 
ingerencję osób trzecich (pdf) 
– 2 kpl. oraz w programie: 
kosztorysowym Norma – 1 
kpl 

 
 
Wersja elektroniczna ArchiCada powinna uwzględniać uporządkowanie 
poszczególnych elementów na warstwach. Szczegółowe ustalenia dotyczące warstw 
Zamawiający uzgodni z wybranym Oferentem.  
Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień wybrany Oferent przygotuje na własny koszt. 
 

5. 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 pomieszczeń SOSW lub dla zasilania windy moŜe spowodować 
potrzebę wykonania nie tylko nowych tablic rozdzielczych ale takŜe projektu nowego 
zasilania ze złącza.  Przedstawiona oferta musi uwzględniać ich wykonanie. 

 
 
 
Opracowała: Joanna Jaskulska, ZI 
Poznań, 11.06.08. 
  


