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NAZWY I KODY wg słownika CPV: 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71320000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
45111291-4  Roboty w zakresie  zagospodarowania terenu 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                    Budowlanych lub ich części oraz roboty w  zakresie inżynierii lądowej 
                    i wodne 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami). 
 
1.CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
 1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia. 
 1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
           1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
1.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu  zamówienia 
 

1.2.1.Wymagania architektoniczne 
1.2.2.Wymagania konstrukcyjne 
1.2.3.Instalacje techniczno-technologiczne 

 1.2.4.Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne obiektu 
 1.2.5.Zagospodarowanie terenu 
 
1.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 
 

1.3.1.Zakres prac projektowych 
1.3.2.Kontrola dokumentacji projektowej 
1.3.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiającego związane 
         z projektowaniem. 
1.3.4.Zakres prac dodatkowych do wykonania w ramach zamówienia 
1.3.5.Wymagania stawiane projektowi technicznemu 
1.3.6.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne 
         do zaprojektowania robót. 

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi 
       z odrębnych przepisów. 
 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania   
       nieruchomością. 
 
2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektu budowlanego  (wielobranżowego) przebu-
dowie,  rozbudowie oraz remontu Gminnego obiektu kultury w  Skoroszycach zwanego 
Pawilonem Sportowym wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych,   z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę jeżeli będzie 
wymagane, wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskaniem decyzji na 
użytkowanie jeżeli będzie  wymagana. 
 
Projekt sporządzono w oparciu o Uchwałę  nr VIII/42/11RADY GMINY SKOROSZYCE                  
z dnia 23.05.2011r. , zm. Uchwała Nr XXXIII/183/13  z dnia 25.10.2013r.,zm. uchwała                
Nr XXXVIII/220/2014 z dnia 25 .04.2014r. Działka nr 214/2 położona w Skoroszycach  
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 02 US, gdzie obowiązują następujące 
ustalenia : 
 

a). Przeznaczenie podstawowe : 
- wypoczynek 
-rekreacja 
-urządzenia sportowe 

-zieleń urządzona; 
 
b).Przeznaczenie uzupełniające: 
-gastronomia 
-handel detaliczny 

- usługi kultury 
- obiekty terenowe 

 -obiekty i urządzenia towarzyszące 
 
 
Realizacja obiektu jest rozumiana jako wykonanie niezbędnych prac projektowych, uzy-
skanie niezbędnych decyzji, opinii oraz pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót bu-
dowlanych stanu surowego i wykończeniowego, zagospodarowanie terenu w granicy 
działki Zamawiającego. 
Inwestycja będzie realizowana zarówno w budynku zlokalizowanym na przedmiotowej 
działce jak i na samej działce. Istniejący budynek jest jednokondygnacyjny z częściowym 
poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Pomieszczenia są wykorzysty-
wane przez Gminę Skoroszyce jako obiekt kultury. 
 
Celem zamówienia jest realizacja : 
 
- przebudowa i rozbudowa o zaplecze kuchenno- magazynowe  jako trwale związa-
nego z budynkiem i połączonym komunikacyjnie poprzez wykucie wewnątrz otworu 
drzwiowego , z doprowadzeniem instalacji, elektrycznej i CO, rozumianym jako rozsze-
rzenia istniejących instalacji wewnętrznych w budynku istniejącym. 
W celu umożliwienia komunikacji z sali głównej i pomocniczej pieszej z projektowanym 
tarasem zaprojektowano dwa dodatkowe otwory drzwiowe w miejscu istniejących otwo-
rów okiennych . 
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- zmiana zagospodarowania działki terenu przyległego  polega na budowie tarasu 
ziemnego z okładziną betonową na podbudowie tłuczniowej oraz przebudowie części ko-
munikacji kołowo- pieszej od strony zaplecza kuchennego. Pozostała część zagospoda-
rowania terenu działki – bez zmian. 
 
-remont obiektu  obejmujący swoim zakresem: 

• wymianę stolarki okienno- drzwiowej; 

• wymianę rynien i rur spustowych; 

• wymiana oświetlenia zewnętrznego naściennego 

• remont elewacji z wymianą części  tynków ,pomalowaniem , zmiana okładziny 
cokołu; 

• wymianę urządzeń sanitarnych 

• malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie 
 

 
-realizacja nagłośnienia i systemu projekcyjnego  dla potrzeb sali głównej i sali po-
mocniczej, w skład którego wchodzi profesjonalny zestaw multimedialny oraz nagłośnie-
niowy. 
   
 -realizacja klimatyzacji dla sali głównej i sali pomocniczej, w skład którego wchodzi 
system klimatyzacyjny .W pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano nad kuchenkami 
okap gastronomiczny przyścienny . 
 
-realizacja zestawu fotowoltaicznego   o mocy 10 kW wraz z zestawem  montażowym 
na blachę dachówko-podobną, dach skośny. 
 
Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z ko-
nieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 
uwarunkowań. 
 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia. 
 
Dane dot. działki : 
  

 Stan przed realizacją 
 

Stan po realizacji 

Pow. działki 17974,00 m2 
 

17974,00 m2 

Pow. zabudowy 467,96 m2 
 

ok.479,43 m2 

Pow. biol. czynna 2155,92 m2-  12% 
 

1980,92 m2- 11% 

Pow. utwardzona 676,50 m2 - 3,76%   
 
 

851,50 m2 - 4,76%   
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Projektowana przebudowa i rozbudowa: 
 
Podstawowym celem realizacji jest przebudowa i rozbudowa oraz remont istniejącego 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Skoroszycach . Obiekt jest budynkiem wolno sto-
jącym, parterowy z poddaszem nieużytkowym częściowo podpiwniczonym .   
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej , murowany z dachem wielospadowym 
o konstrukcji drewniano – stalowej, pokrycie dachu balach dachówko- podobna. 
Projektuje  się przebudowę polegająca na wykonaniu dodatkowych otworów drzwiowych 
, dla potrzeb komunikacyjnych do nowo projektowanego zaplecza  kuchennego oraz pro-
jektowanego tarasu ziemnego. Wyjścia na taras projektuje się w miejscu istniejących 
okien z głównej sali oraz salki pomocniczej poprzez wyburzenie części podokiennej , nad-
proża pozostają bez zmian. 
Rozbudowa dotyczy części kuchennej obiektu jako dodatkowe zaplecze ogólno - gospo-
darcze, magazynowe. Rozbudowa połączona z istniejącym budynkiem na sztywno, na 
strzępia z istniejąca ścianą  z pustaków ceramicznych na nowo projektowanych funda-
mentach z pokryciem dachu jako kontynuacja, przedłużenie istniejącego. Celem komuni-
kacji projektuje się wykucie otworu drzwiowego po wcześniejszym montażu nadproża 
.Dla potrzeb przebudowy przewiduje się przebudowę i rozbudowie instalacji elektrycznej 
i  C.O. 
Projektowany taras zlokalizowany jest od strony tylnej budynku , obejmujący swoim za-
kresem przebudowę części zewnętrznej komunikacji pieszej przy kuchni oraz budowie 
od podstaw obejmując rejon projektowanych wyjść z sali głównej i pomocniczej .Taras 
projektuje się z gotowych okładzin betonowych – prefabrykatów na podbudowie tłucznio-
wej z obrzeżami oraz  w części betonowych płyt ażurowych celem wzmocnienia natural-
nej skarpy. 
 
 
Zakres remontu obejmuje : 
 

• wymianę stolarki okienno- drzwiowej: demontaż istniejącej stolarki, montaż łącznie                 
z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, obróbka ścian, 

• wymianę rynien i rur spustowych: demontaż, montaż, podłączenie do istniejącej ka-
nalizacji deszczowej, 

• wymianę lamp zewnętrznych, 

• remont elewacji :uzupełnienie/  wymianą części tynków, gruntowanie, malowaniem, 
zmiana okładziny cokołu na zaprawie klejowej, 

• wymianę urządzeń sanitarnych: demontaż, sprawdzenie sprawności instalacji, mon-
taż urządzeń sanitarnych, 

• remont  ścian i sufitów wewnątrz budynku ,  dot. wszystkich pomieszczeń polegające 
na uzupełnieniu ubytków, wyrównanie, gruntowanie, malowanie 

• doprowadzić instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, 

• montaż grzejnika wraz z przebudową istniejącej instalacji CO. 
 
Montaż nagłośnienia, system projekcyjny:   
 
Dla potrzeb konferencyjnych i akustycznych obiektu na sali głównej i sali pomocniczej,                  
w skład którego wchodzi profesjonalny zestaw multimedialny  składający się m.in. z pro-
jektorów i  ekranów elektrycznych oraz nagłośnieniowy składający się zestawu kolumn, 
wzmacniaczy wraz z akcesoriami. 
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-realizacja klimatyzacji dla sali głównej i sali pomocniczej, w skład którego wchodzi sys-
tem klimatyzacyjny typu kasetonowego oraz klimatyzatora ściennego .W pomieszczeniu 
kuchennym zaprojektowano nad kuchenkami okap  gastronomiczny przyścienny, skrzy-
niowy z oświetleniem ,wraz z wentylatorem , regulatorem mocy i osprzętem. 
 
-realizacja zestawu fotowoltaicznego o mocy 10 kW składający się z paneli np. mono-
krystalicznych, systemem monitoringu, i osprzętem, uwzględniając zestaw  montażowym 
na blachę dachówko-podobną, dach skośny. 
 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PIWNICY - inwentaryzacja. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

0_1 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,32m² 

0_2 KOTŁOWNIA płytki gresowe 11,00m² 

0_3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE płytki gresowe 5,02m² 

            RAZEM: 19,34m² 

  

 

  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - inwentaryzacja. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

1_1 PRZEDSIONEK / SZATNIA płytki gresowe 16,03m² 

1_2 SALA GŁÓWNA posadzka przemysłowa 207,12m² 

1_3 SALA POMOCNICZA wykładzina PCV 34,58m² 

1_4 POMIESZCZENIE KUCHENNE płytki gresowe 28,73m² 

1_5 PRZEDSIONEK płytki gresowe 1,80m² 

1_6 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki gresowe 2,94m² 

1_7 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_8 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_9 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 13,00m² 

1_10 PRZEDSIONEK płytki gresowe 4,66m² 

1_11 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_12 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_13 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 
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1_14 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_15 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 11,46m² 

1_16 PRZEDSIONEK płytki gresowe 5,50m² 

1_17 PRZEDSIONEK płytki gresowe 2,95m² 

1_18 MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO płytki gresowe 5,76m² 

1_19 POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI płytki gresowe 3,22m² 

1_20 WC płytki gresowe 2,47m² 

1_21 KIOSK płytki gresowe 20,97m² 

1_22 WC płytki gresowe 2,88m² 

1_23 POKÓJ SĘDZIEGO płytki gresowe 8,24m² 

1_24 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,00m² 

 RAZEM: 412,97m² 

  

  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - projekt. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

1_1 PRZEDSIONEK / SZATNIA płytki gresowe 16,03m² 

1_2 SALA GŁÓWNA posadzka przemysłowa 207,12m² 

1_3 SALA POMOCNICZA wykładzina PCV 34,58m² 

1_4 POMIESZCZENIE KUCHENNE płytki gresowe 28,73m² 

1_5 PRZEDSIONEK płytki gresowe 1,80m² 

1_6 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki gresowe 2,94m² 

1_7 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_8 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_9 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 13,00m² 

1_10 PRZEDSIONEK płytki gresowe 4,66m² 

1_11 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_12 WC płytki gresowe 1,43m² 
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1_13 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_14 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_15 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 11,46m² 

1_16 PRZEDSIONEK płytki gresowe 5,50m² 

1_17 PRZEDSIONEK płytki gresowe 2,95m² 

1_18 MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO płytki gresowe 5,76m² 

1_19 POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI płytki gresowe 3,22m² 

1_20 WC płytki gresowe 2,47m² 

1_21 KIOSK płytki gresowe 20,97m² 

1_22 WC płytki gresowe 2,88m² 

1_23 POKÓJ SĘDZIEGO płytki gresowe 8,24m² 

1_24 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,00m² 

1_25 

 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,00m² 

 

POMIESZCZENIE GOSPODARCZO- MAGAZY-

NOWE - PROJEKTOWANE 

płytki gresowe 9,30 m2 

 RAZEM: 422,27m² 

  

 

 Zagospodarowanie terenu 

 

W obrębie działki nr 214/2 przewiduje się przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w zabudowie wolno stojącej. Od strony północnej wykonany jest wjazd               

i wejście na działkę oraz miejsce na gromadzenie odpadów bytowych. Na terenie działki 

nr 671 zapewniono 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych  w tym dwa 

stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku Gmin-

nego Ośrodka znajduje się od strony zachodniej oraz płn-zach. Projektowane zagospo-

darowanie terenu jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie. Projektowany taras znajduje się południowo – wschodniej nie kolidując z istnie-

jącym zagospodarowaniem. 

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje wycinki drzew, zakłada się, że rozbu-

dowa budynku i budowa tarasu znajduje się w miejscu niezadrzewionym. 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

            a/ sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej osób prywatnych 

            b/ istniejące uzbrojenie na działce 

            c/ istniejąca zieleń na działce- drzewa, krzewy 

  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Realizacja inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne 

środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na śro-

dowisko (emisja spalin, hałasu, odpadów) zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej i musi spełniać wszelkie wymogi wynika-

jące z przepisów Ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

w  sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie. 

Inwestycję należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wyma-

gań dotyczących bezpieczeństwa: 

            - konstrukcji 

- pożarowego 

- użytkowania 

- warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, od-

powiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych. 

Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt ma zapewnioną  odpowied-

nią liczbę miejsc parkingowych, w tym 2 x dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie insta-

lacje będą prowadzone jako rozszerzenie istniejących instalacji, przy założeniu, że 

obecna ilość mediów jest wystarczająca. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

W wyniku opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej przeznaczenie obiektu 

i jego pomieszczeń w zakresie funkcjonalno-użytkowym nie ulegnie zmianie. 

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnić trwałość nie mniej-

szą niż 50 lat , instalacje nie mniejszą niż 30 lat , a osprzęt i przybory instalacyjne po-

winny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
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Przedmiot zamówienia musi przewidywać zastosowanie materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie (w tym w obiektach oświatowych), posiadających wymagane 

deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 

1.2.1.Wymagania architektoniczne 

Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowę powierzchni uzupełniającej  

jako zaplecze/ magazyn kuchenny połączony z projektowanym otworem drzwiowym                    

z kuchni  z doprowadzeniem instalacji, elektrycznej i CO, rozumianym jako rozszerzenia 

istniejących instalacji wewnętrznych w budynku istniejącym. 

W celu umożliwienia komunikacji z sali głównej i pomocniczej pieszej z projektowanym 

tarasem zaprojektowano dwa dodatkowe otwory drzwiowe w miejscu istniejących otwo-

rów okiennych. 

 

1.2.2. Wymagania konstrukcyjne 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z dachem wielospadowym 
o konstrukcji drewniano – stalowej, pokrycie dachu balach dachówko- podobna. 
Projektuje  się przebudowę polegająca na wykonaniu dodatkowych otworów drzwiowych 
, dla potrzeb komunikacyjnych do nowo projektowanego zaplecza  kuchennego oraz pro-
jektowanego tarasu ziemnego. Wyjścia na taras projektuje się w miejscu istniejących 
okien z głównej sali oraz salki pomocniczej poprzez wyburzenie części podokiennej , nad-
proża pozostają bez zmian. 
Rozbudowa dotyczy części kuchennej obiektu jako dodatkowe zaplecze ogólno - gospo-
darcze, magazynowe. Rozbudowa połączona z istniejącym budynkiem na sztywno, na 
strzępia z istniejąca ścianą  z pustaków ceramicznych na nowo projektowanych funda-
mentach z pokryciem dachu jako kontynuacja, przedłużenie istniejącego. Celem komuni-
kacji projektuje się wykucie otworu drzwiowego po wcześniejszym montażu nadproża 
 
-Fundamenty: 

Fundamenty należy posadowić na głębokości istniejących fundamentów-1,35m od po-

ziomu 0,00 (poziom parteru budynku ) oraz na głębokości -1,20 licząc od poziomu terenu 

(w najniższym punkcie). Nowoprojektowane fundamenty należy wykonać z betonu B20                           

o grubości 40cm  połączyć na sztywno do ław istniejących. 

-Ściany fundamentowe: 

Ściany fundamentowe o grubości 25cm należy wykonać z bloczków żwirowo betonowych 

typu M6. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć 

poziomą izolację przeciwwilgociową. 

-Ściany nośne: 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków Porotherm/beto komórkowy gr.25cm 

na zaprawie . Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.12cm. Ściany konstrukcyjne 

należy łączyć z istniejącymi ze sobą na strzępia zazębiające się co warunkuje jednocze-

sne ich murowanie. 

-Nadproża: 
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Zastosowano nadproże jako stalowe IPE 140 ,dwuteowniki należy zespawać ze sobą 

spoiną pachwinową gr .6 mm. Oparcie nadproża w postaci poduszki betonowej bxh                         

(szerokość dostosowana  do szerokości ściany), x wysokość. 

Wieniec żelbetowy: 

Wieniec żelbetowy  jako żelbetowy monolityczny połączony z istniejącym budynkiem na 

sztywno 

-Więźba dachowa 

Więźba dachowa z drewna klasy C27. Połączona z istniejącą więźbą na zakładkę jako 

kontynuacja istniejącego pokrycia.  Główne przekroje drewniane: krokwie o wymiarach 

prostokątnych 8x18cm, murłata 14x14cm, 

Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji odpowiednio zaimpregnować. Przy dobu-

dowywanej połaci dachowej nowoprojektowanej należy upewnić się co do wymiarów                         

i kątów nachylenia połaci dachowej. 

Projektuje  się przebudowę polegająca na wykonaniu dodatkowych otworów drzwiowych 
, dla potrzeb komunikacyjnych do nowo projektowanego zaplecza  kuchennego oraz pro-
jektowanego tarasu ziemnego. Wyjścia na taras projektuje się w miejscu istniejących 
okien z głównej sali oraz salki pomocniczej poprzez wyburzenie części podokiennej , nad-
proża pozostają bez zmian. 
Rozbudowa dotyczy części kuchennej obiektu jako dodatkowe zaplecze ogólno - gospo-
darcze, magazynowe. Rozbudowa połączona z istniejącym budynkiem na sztywno , na 
strzępia z istniejąca ścianą  z pustaków ceramicznych na nowo projektowanych funda-
mentach z pokryciem dachu jako kontynuacja, przedłużenie istniejącego. Celem komuni-
kacji projektuje się wykucie otworu drzwiowego po wcześniejszym montażu nadproża . 
Należy zapewnić niezbędne izolacje zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

            - cieplne 

            - przeciwwilgociowe 

            - akustyczne 

Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

-dla ścian zewnętrznych – U=0,23 W/m²K  

-dla dachu – U=0,18 W/m²K  

-dla podłogi – U=0,30 W/m²K  

-dla okien – U=1,10 W/m²K  

-dla drzwi zewnętrznych – U=1,50 W/m²K  

 

1.2.3. Instalacje techniczno- technologiczne 

Elektryczna 

Zasilanie w energię elektryczną prowadzone z istniejącego pomieszczenia kuchennego 

jako rozbudowa . Obiekt powinien posiada  zasilanie podstawowe . Pod budowę klima-

tyzacji i nagłośnienia należy przewidzieć rozbudowę tablicy rozdzielczej. Projektuje się 

wymianę oświetlenia zewnętrznego , oprawy zamontowane na obiekcie. 

Wodna 

Istniejąca – bez zmian. 

Kanalizacyjna 

Istniejąca – bez zmian. 
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Grzewcza 

Nowo projektowany pawilon 

Istniejąca instalacja grzewcza z  pieca gazowego dwu funkcyjnego zlokalizowanego                

w piwnicy . Grzejniki montowane na ścianach typu panelowego ,projektowana przebu-

dowa i rozbudowa do pomieszczenia magazynowego / zaplecza kuchennego poprzez 

dodatkowy grzejnik panelowy. 

Wentylacja 

Istniejąca, grawitacyjna, mechaniczna – bez zmian. 

Projektuje się okap kuchenny skrzyniowy przyścienny z wentylatorem w kuchni nad ku-

chenkami. 

Klimatyzacja 

Projektuje się klimatyzację do sali głównej ,jako dwa klimatyzatory typu KASETON o 

mocy chłodniczej 16 kW i mocy grzewczej 17 kW oraz do salki pomocniczej, bocznej 

typu ściennego o mocy chłodniczej 6,2 kW i mocy grzewczej 6,5  kW . 

Nagłośnieniowa i audiowizualna 

Dla potrzeb konferencyjnych i akustycznych obiektu zaprojektowano instalacją na sali 
głównej i sali pomocniczej, w skład którego wchodzi profesjonalny zestaw multimedialny  
składający się m.in. z projektorów i  ekranów elektrycznych oraz nagłośnieniowy składa-
jący się zestawu kolumn, wzmacniaczy wraz z akcesoriami. System kablowy i wifi  do 
sterowania. 
 

1.2.4. Wykończenia wewnętrzne  obiektu 

 

podłogi w pom. mokrych- płytki ceramiczne – gres 

podłoga-taras : płyty lub kostka betonowa jako prefabrykaty 6-8 cm 

 

sufity – pełne z płyt gipsowo-kartonowych 

ściany- tynk cementowo - wapienny , malowane wewn. farba akrylową 

drzwi wewnętrzne- pełne laminowane o podwyższonej akustyczności 

 

1.2.5. Wykończenia zewnętrzne obiektu 

Elewacje : ściany wykończone tynk cienkowarstwowy. 

Kolorystyka i podział  do ustalenia. 

Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz. 

Nowy dach kryty blachą dachówko- podobną stalową powlekaną  w kolorze cegla-

stym,jak istniejące pokrycie 

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe- blacha stalowa powlekana w kolorze cegla-

stym lub szarym ,do ustalenia. 

okna aluminiowe lub PCV- 5 komorowe, w kolorze do ustalenia. 

drzwi zewnętrzne stalowe w kolorze do ustalenia. 

 

1.2.6. Zagospodarowanie terenu 

W obrębie działki nr 214/2 przewiduje się przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w zabudowie wolno stojącej. Od strony północnej wykonany jest wjazd i 
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wejście na działkę oraz miejsce na gromadzenie odpadów bytowych. Na terenie działki 

nr 671 zapewniono 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych  w tym dwa 

stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku Gmin-

nego Ośrodka znajduje się od strony zachodniej oraz płn-zach. Projektowane zagospo-

darowanie terenu jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie. Projektowany taras znajduje się południowo– wschodniej nie kolidując z istnie-

jącym zagospodarowaniem . 

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje wycinki drzew, zakłada się , że rozbu-

dowa budynku i budowa tarasu znajduje się w miejscu niezadrzewionym. 

  

 

1.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Usługi projektowania architek-

tonicznego) 

74232000- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74840000 -Specjalne usługi projektowania 

74843000- Usługi towarzyszące usługom projektowym 

 

1.3.1.Zakres prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót funkcjonalno- budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.nr 202 

poz.2072 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian., 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

-    projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy w zakresie architek  tury, 

konstrukcji, instalacji wewnętrznych. 

-     projekt zagospodarowania terenu 

-      BIOZ 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obo-

wiązującymi normami, przez osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń w danej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

  

1.3.2. Kontrola dokumentacji projektowej 

Przewiduje się bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych poprzez: 

- sprawdzenie zgodności rozwiązań projektowych w stosunku do projektu koncepcyj-

nego, będące załącznikiem programu funkcjonalno-użytkowego 

- bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym  przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
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W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzor autor-

skiego w szczególności do: 

            - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z pro-

jektem 

            - uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

            - rozwiązania zamienne wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant 

ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy 

oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumen-

tację projektową zamienna. 

  

1.3.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiającego związane z projektowaniem. 

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Za-

mówień Publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką za-

mówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzy-

szyć będą wyrazy „lub równoważne”. 

Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

  

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej i 

winna obejmować: 

w wersji elektronicznej: 

- całość przedmiotu zamówienia                                                          - 2 egz. 

  

w wersji papierowej: 

-          projekt budowlano-wykonawczy                                         - 6  egz. 

-          informację dotyczącą zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu 

budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ                               - 6  egz. 

  

1.3.4.Zakres prac dodatkowych do wykonania w ramach zamówienia 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt: aktualną inwentaryzację bu-

dowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych, inwentaryzację drzew 

i zieleni. 

1.3.5.Wymagania stawiane projektowi technicznemu 

Projekt budowlany winien być wykonany w 6 egzemplarzach  w zakresie uwzględniają-

cym specyfikę robót budowlanych , charakter obiektu oraz stopień skomplikowania , wg 

wymagań zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami wykonawczymi do 

ustawy . Powinien być opracowany w takim stopniu szczegółowości by możliwa była jed-

noznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych. 
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Powinien zawierać następujące elementy opracowania: projekt architektoniczno-budow-

lany, konstrukcyjny, instalacji grzewczych , wodnych , sanitarnych , elektrycznych , wen-

tylacji, warunki p/poż. 

Kompletna dokumentacja techniczna powinna być uzgodniona z zakresie p/poż. 

Kompletna dokumentacji techniczna winna zawierać również informację dotyczącą zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowie  uwzględnioną w planie BiOZ. 

 

1.3.6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania ro-

bót. 

1. Zamawiający zlecił wykonanie aktualnej mapy d/c projektowych. 

2. Zamawiający przekaże projektantowi dokument potwierdzający prawo inwestora do  

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Zamawiający przekaże wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz wypis z kartoteki bu-

dynku. 

4. Zamawiający posiada wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania oraz in-

formację o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z zapisami planu miejscowego. 

W/w materiały Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac projekto-

wych.   

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikają-

cymi z odrębnych przepisów. 

Podstawą opracowania programu jest: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. ( z późniejszymi zmia-

nami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użyt-

kowego. 

-Uchwała  nr VIII/42/11RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 23.05.2011r. , zm. Uchwała 

Nr XXXIII/183/13  z dnia 25.10.2013r.,zm. uchwała Nr XXXVIII/220/2014 z dnia 25 

.04.2014r. 

 Program funkcjonalno-użytkowy w swojej części  posiada koncepcję projektową (rzut 

przyziemia), która będzie podstawą wykonania projektu budowlano-wykonawczego. 

  

2.2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością w formie posiadania jej w trwa-

łym zarządzie. 

  

2.3. Przepisy prawne i normy związane z realizacją inwestycji. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118, Nr 170, poz. 1217), 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian., 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 

202 poz. 2072), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-

pożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137), 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie infor-

macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                         

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

8. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 

9. Wszystkie pozostałe przepisy szczegółowe i Normy Polskie mające zastosowanie                     

i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz doce-

lowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicz-

nych. 

 

Opracował: 


