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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego 

pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz  
z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu budowlanego z elementami projektu 

wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego 

pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz  

z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 
- sporządzenie koncepcji przyjętych rozwiązań projektowych wraz z orientacyjnym kosztem 

budowy – do uzgodnienia z Zamawiającym, 

(wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna - 2 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie projektu rozbiórki budynku drewnianego (Willa – Dom Wczasów Dziecięcych) 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz jego jednokrotną aktualizację na potrzeby 

wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie przedmiaru robót oraz jego jednokrotną aktualizację na potrzeby wyłonienia 

wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie informacji o obszarze oddziaływania obiektu, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- opracowanie charakterystyki energetycznej obiektu, 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- sporządzenie bioz (jeśli jest wymagane) 

(wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) 
- uzyskanie map do celów projektowych, 

- uzyskanie wszelkich uzgodnień projektu, 

- uzyskanie opinii geologicznej, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że opracowanie wykonane przez niego będzie podstawą 

sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego określonego wyżej. Z tego też względu, oprócz 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie opracowania dla celów jakim ma służyć, wykonawca 

zobowiązany jest udzielać zamawiającemu odpowiedzi na pytania dotyczące strony technicznej 

opracowania i zastosowanych rozwiązań technologicznych – również po okresie trwania umowy  



w sprawie realizacji niniejszego zamówienia, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, jak i jednokrotnego zaktualizowania kosztorysu 

inwestorskiego oraz WKI. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być wykonane zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze 

zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935, ze zmianami), 

 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-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1129), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1422, ze zmianami), 

 Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 

ze zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376, ze zmianami), 

 Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1984), 

 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), 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 

 innymi niewymienionymi powyżej aktami prawnymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
4. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 

oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna być kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi wynikające  
z obowiązujących przepisów prawa i norm. 
 

5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

robót budowlanych na żądanie zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp 

technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować 

zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury 

przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji 



projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia dotyczące problemów związanych 

z opracowaną dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa przy określaniu niezbędnych 

robót oraz środków do ich wykonania musi uwzględniać postanowienia ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania przyszłych 

wykonawców robót wynikających z tej dokumentacji. Przedmiot przyszłych zamówień musi być 

opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Wykonawca ponosi konsekwencje i odpowiedzialność za niewłaściwe opisanie 

przedmiotu zamówienia. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane 

(materiały) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

i gwarantujące ich trwałość i właściwe parametry użytkowania. 

 

7. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie elementy 

wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w tym posiadać wszystkie opinie, 

zapewnienia i uzgodnienia wymagane przepisami prawa jak i zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego służącymi do uzyskania pozwolenia na budowę jak  

i realizacji i funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ekspertyzy, opinie, badania  

i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi 

uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 
 

9. Do obowiązków wykonawcy należy również: 

- sprawdzenie w terenie warunków przyłączenia, 

- wystąpienie do właściwych podmiotów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia jak  

i zapewnienia dostaw mediów, w które jest wyposażony obiekt umożliwiających realizację  

i jego funkcjonowanie. 

10. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

11. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco konsultować i monitorować prace projektowe oraz 

uzyskiwane opinie, uzgodnienia i zapewnienia z zamawiającym, wyjaśniać zastosowane rozwiązania 

oraz służyć radą zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego ewentualnych decyzji dotyczących 

poszczególnych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych oraz przeprowadzać prezentację 

przyjętych rozwiązań. 
 

12. Wykonawca dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem jest zobowiązany do 
uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganego prawem budowlanym pozwolenia na 
prowadzenie prac objętych opracowaniem. 

 
13. Pozostałe informacje: 

a) Rozwiązania projektowe powinny być poprawne technicznie, wewnętrznie spójne  
i skoordynowane. 

b) Każdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe należy skanować do jednego pliku, opis 

poszczególnych plików na nośniku elektronicznym musi jednoznacznie określać, co dany plik 

zawiera. 



c) Wersja elektroniczna powinna być kompletna i tożsama z projektem budowlanym, zawierać 

wszystkie elementy takie jak: strony tytułowe, oświadczenia, zapewnienia, uzgodnienia  

i opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, a poszczególne pliki i rysunki w .pdf opisane. 

d) Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z 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), z podziałem na branże i etapy i wyszczególnionymi podziałami, kompletne ze względu 

na cel jakiemu mają służyć. 

e) Jednorazowa aktualizacja kosztorysów inwestorskich na pisemne wezwanie Zamawiającego 

w terminie 15 dni od daty wezwania. 

f) Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, że 

dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi normami, 

przepisami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, przepisami Prawa zamówień 

publicznych, jak również, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć (z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, zapewnieniami) i nie posiada wad fizycznych 

i prawnych. 

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE 

 realizacja dotychczasowej funkcji obiektu w oparciu o budynek murowany z uwzględnieniem jego 

nadbudowy oraz ewentualnej rozbudowy umożliwiającej stały pobyt: 

o 4 grupy, każda w wielkości ok. 20 uczniów + wychowawcy, 

lub 
o 2 grupy, każda w wielkości ok. 40 uczniów + wychowawcy. 

 likwidacja ogólnodostępnych łazienek i ustępów zbiorowych na rzecz rozwiązań indywidualnych 

w każdej jednostce mieszkalnej; 

 dojazd autobusami rejsowymi średniej wielkości (do 49 osób, lmax do 11 m); 

 dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych; 

 przeniesienie pomieszczeń administracji ze starej (drewnianej) części budynku do części 

projektowanej; 

 wprowadzenie zmian w zakresie zagospodarowania terenu, związanych z polepszeniem dostępu do 

budynku, stworzeniem miejsc postojowych; 

 usunięcie rampy zewnętrznej prowadzącej do piwnic, w powiązaniu z udrożnieniem przejazdu 

wzdłuż granicy działki przy ul. Zdrojowej; 

 podniesienie poziomu boiska sportowego, zalewanego wodami powodziowymi oraz  

w przypadku większych opadów atmosferycznych; 

 rozdzielenie działań w zakresie przebudowy i modernizacji obiektów na etapy, które umożliwią 
ciągłość działania obiektu, z czego każdy z nich może zostać wykonany indywidualnie. 
 

1. LOKALIZACJA 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce 1913/1, 1913/2, 1913/3, przy ul. Zdrojowej 1, Piwniczna 
Zdrój, w gminie Piwniczna Zdrój, powiat Nowosądecki. 
Budynek znajduje się w obszarze o symbolu 7B-U/ZZ1 – tereny zabudowy usługowej, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
2. STAN PRAWNY 
Projektowany obiekt wraz z całą infrastrukturą zgodnie z Księgą Wieczystą nr NS1M/00019688/0 znajduje 
się na terenie, będącym wyłączną własnością Inwestora i w jego wyłącznym użytkowaniu. 
 



3. KOMUNIKACJA 
a) stan istniejący: 

Dojazd do obszaru działki realizowany jest od strony wschodniej i zachodniej, z głównym wjazdem 
od ul. Kościuszki, oraz pomocniczym od ul. Zdrojowej. Dojście piesze do głównego wejścia do 
obiektu wydzielono niezależnie od strony ul. Kościuszki. Na stan sporządzenia niniejszego 
opracowania, drogi i dojazdy w obrębie działki nie spełniają wymogów formalnych i użytkowych 
oraz nie zapewniają normatywnych parametrów dla wjazdu i postoju samochodów i autobusów. 
Szerokość jezdni ul. Kościuszki wynosi 6,00 m. Dostęp do działki realizowany jest przez istniejący 
zjazd o promieniu wyłukowań wynoszącym 3,50 m. 

b) stan projektowy: 
W ramach prac projektowych planowanej inwestycji należy zachować wjazd od strony  
ul. Kościuszki wraz ze zmianą wyłukowań wjazdu, w celu umożliwienia dojazdu autobusom 
wycieczkowym o długości do 14 m. Ponadto należy udrożnić przejazd przy wschodniej granicy 
działki, umożliwiając tym samym dojazd pojazdów obsługi w rejon wejść pomocniczych od  
ul. Zdrojowej. W tym celu proponuje się nową lokalizację wjazdu na działkę przy ul. Zdrojowej. 
 

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
a) stan istniejący 

W obrębie obszaru zagospodarowania znajdują się budynki, urządzania budowlane oraz elementy 
infrastruktury związane z funkcjonowaniem obiektów. 
 
Na północnej części terenu znajduje się boisko sportowe, o rzędnej nawierzchni asfaltowej 
znajdującej się poniżej poziomu jezdni ul. Kościuszki, oraz  w niewielkim zróżnicowaniu do pobliskiego 
cieku wodnego i rowu przydrożnego. Widownia dla boiska znajduje się na uformowanym stoku                   
vis-a-vis ul. Kościuszki. Boisko wraz z infrastrukturą jest otoczone ogrodzeniem o zwiększonej 
wysokości, z wypełnieniem siatką. Brak oświetlenia terenu boiska. 
 
Obiekty wchodzące w skład „zespołu szkół i placówek” stanowią układ dwóch połączonych za 
pomocą parterowego łącznika budynków o zróżnicowanym obrysie, wysokości i konstrukcji. Zespół 
budynków znajduje się w normatywnych odległościach od granic działek sąsiednich. Wyjątek stanowi 
południowo-wschodni narożnik budynku, zbliżony do krawędzi działki na odległość 2,44 m. 
 
Obszar wokół budynku pozostaje w dużej mierze niezainwestowany, zielony. Szczególnie atrakcyjne 
zgrupowanie zieleni znajduje się w południowej części działki w styku z ul. Zdrojową. 
 

b) stan projektowany 
Równocześnie z projektowanymi zmianami w kubaturze budynków, należy uwzględnić zmiany  
w zagospodarowaniu terenu. 
Należy uwzględnić wyburzenie rampy zjazdowej prowadzącej z poziomu terenu w północno-
wschodniej granicy działki na poziom piwnic, oraz nadbudowę części tarasu zewnętrznego  
i elementów zagospodarowania wokół murowanej części obiektu. 
 
Należy zaprojektować podwyższenie poziomu nawierzchni boiska sportowego w północnej części 
terenu, do poziomu +10 cm względem poziomu chodnika przy ul. Kościuszki, w celu umożliwienia 
naturalnego spływu wody. Należy uwzględnić również wymianę nawierzchni asfaltowej na 
nawierzchnię sportową, poliuretanową, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów boiska. 
Proponuje się zachowanie widowni na przyległym stoku, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymiany 
ławek, oraz wyposażenie boiska w oświetlenie o parametrach umożliwiających realizację amatorskich 
rozgrywek po zmierzchu. 
 
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu nie powinny mieć wpływu na istniejący 
drzewostan, oraz nie powinny powodować znaczącej integracji w tereny biologicznie czynne. 
 
 



5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Teren inwestycji znajduje się w zasięgu wszystkich wymaganych sieci związanych z jego funkcją. Budynek 
posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Obszar wokół budynku jest w znacznym 
stopniu zainwestowany pod względem przebiegu sieci podziemnych, jednak można przyjąć iż mimo 
dużej intensywności układ jest małokonfliktowy. 
W opracowaniu należy przewidzieć usunięcie część infrastruktury podziemnej,  
m.in. nieużytkowanych, szczelnych zbiorników znajdujących się w centralnej części działki, pomiędzy 
zespołem budynków a boiskiem sportowym, w celu wyrównania poziomu terenu, oraz poprowadzenie 
ciągu pieszo-jezdnego. 
 

6. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH 
W opracowaniu należy uwzględnić zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów pod 
projektowane elementy rozbudowy obiektu, oraz elementy infrastruktury, poprzez rozłożenie ich na 
powierzchni działki, uzupełniając i wyrównując naturalne ukształtowanie terenu, w tym m.in. w rejonie 
boiska sportowego w celu podniesienia go względem poziomu ternu, a także tworząc po zagęszczeniu 
podbudowę dla dróg i chodników. 
 

7. FORMA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
ETAP I 
W projekcie należy uwzględnić przebudowę, nadbudowę i ewentualnie rozbudowę części murowanej 
zespołu obiektów wraz z instalacjami wewnętrznymi. W ramach prac projektowych należy przewidzieć 
zmianę bryły budynku. 
 
ETAP II 
W ramach etapu II należy uwzględnić rozbiórkę budynku drewnianego. 
Wymiary zewnętrzne istniejącego budynku: 

 długość: 50,55 m (elewacja wschodnia i zachodnia), 

 szerokość: 15,98 m (elewacja południowa i północna), 

 wysokość od poziomu parteru do kalenicy: 12,27 m. 
W ramach prac projektowych należy uwzględnić następujące wysokości pomieszczeń: 

 pomieszczenie mieszkalne – 2,50 m, 

 pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy jednostkach mieszkalnych 2,20 m, 

 pomieszczenia sal lekcyjnych oraz pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad  
4 osób – 3,00 m (wyjątek powinny stanowić pomieszczenia w piwnicach budynku, dla użytkowania 
których wymagane będzie uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego), 

 korytarze i drogi ewakuacyjne – nie mniej niż 2,20 m, 

 pozostałe pomieszczenia – nie mniej niż 2,50 m. 
 

8. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
Budynek należy zaprojektować w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z uwzględnieniem pojedynczych 
elementów żelbetowych w postaci słupów, belek i nadproży, stanowiących kontynuację elementów 
konstrukcyjnych z obrysu układ ścian i słupów w piwnicach i na parterze. Do celów poglądowych 
zamawiający zamieszcza opinię konstrukcyjną, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
W projekcie należy uwzględnić ocieplenie istniejących ścian w technologii lekkiej mokrej z użyciem wełny 
skalnej  i tynków systemowych. Konstrukcja dachu drewniana, ciesielska w układzie jętkowym. 
 
9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
W projekcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy należy wyposażyć  budynek w następujące instalacje: 

 wodną: wody ciepłej i wody zimnej 

 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej 

 centralnego ogrzewania, zasilanej z istniejącej kotłowni na olej opałowy 



 wentylacji grawitacyjnej w tym wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych 

 wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach  
o nienormatywnej wysokości, oraz w kuchni 

 zasilanie w energie elektryczną 

 rozdzielnicę główną z wyłącznikiem pożarowym 

 wewnętrzne  linie zasilające 

 rozdzielnice elektryczne obwodowe 

 instalacje oświetlenia podstawowego 

 instalacje oświetlenia nocnego-pokoje , korytarze 

 instalacja oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego 

 instalacja gniazd  wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

 instalacja zasilania urządzeń elektrycznych  

 instalacja zasilania urządzeń technologii wentylacji i klimatyzacji 

 instalacje detekcji gazu  

 instalacja zasilania urządzeń p.poż - /centrala sygnalizacji pożaru i odymiania jeżeli  wystąpią/ 

 instalacje przyzywową dla WC osób niepełnosprawnych 

 ochronę przeciwprzepięciową 

 ochronę przeciwporażeniową 

 instalacje systemu połączeń wyrównawczych 

 instalację odgromową, 

 instalacje teletechniczne,/niskoprądowe / 

 instalacja sygnalizacji pożaru- /decyzja projektanta i rzeczoznawcy ds. p.poż/ 

 instalacja oddymiania klatek-/decyzja projektanta i rzeczoznawcy ds.p.poż/ 

 instalacja systemu okablowania strukturalnego 

 instalacja systemu telewizji dozorowej 

 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu do np. sal komputerowych  
i wykładowych , itp. wskazanych przez inwestora i użytkownika 

 instalacje AZAR T 

 instalacja multimedialna dla sal wykładowych  

 klimatyzację 
 

10. WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
We wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować wentylację grawitacyjną, wspomaganą  
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylatorami umieszczonymi na kanałach wywiewnych. 
 
11. WENTYLACJA MECHANICZNA 
We wszystkich pomieszczeniach o nienormatywnej wysokości należy zaprojektować wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. 
 
12. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Charakterystyka techniczna i cieplna budynku 
We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć instalację centralnego ogrzewania na bazie grzejników 
montowanych naściennie lub w formie nagrzewnic. 
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącej kotłowni zasilanej olejem opałowym. 
Źródła ciepła, rodzaj i system centralnego ogrzewania 
Centralne ogrzewanie należy zaprojektować jako wodne, dwururowe, pompowe, w systemie zamkniętym. 
Czynnik grzewczy (parametry obliczeniowe 70/55oC) dostarczany będzie z istniejącej kotłowni. 
Źródłem ciepłej wody będą pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, które będą ładowane 
z instalacji grzewczej (w okresie zimy), a dla okresu lata należy zaprojektować instalację kolektorów 
słonecznych, bądź też pompy ciepła. 
 
 



13. INSTALACJA WOD-KAN 
Zapotrzebowanie na wodę oraz przyłącz wodociągowy 
Zakłada się maksymalne, dobowe zapotrzebowanie obiektu na wodę do celów użytkowych  
w wielkości nie większej niż 20,60 m3/dobę. 
Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych powinno odbywać się bez zmian względem stanu obecnego, do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja wody zimnej 
Woda zimna powinna zostać doprowadzona do wszystkich odbiorników, zlewów oraz zaworów 
czerpalnych. 
Instalacja wody ciepłej 
Woda ciepła musi być dostarczana do wszystkich zlewów, umywalek i innych odbiorników ze zbiornika 
buforowego, połączonego z piecem dwufunkcyjnym. Należy przewidzieć cyrkulację wody ciepłej dla 
wszystkich odbiorników. 
Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe z dachu powinny być za pomocą rynien i rur spustowych na powierzchnię terenu, do dołów 
chłonnych lub kanalizacji deszczowej, zależnie od rozwiązania przyjętego na etapie projektu budowlanego. 
 
14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Na podstawie obliczeń przyjmuje się maksymalne, roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektu 
w wielkości 94 000 kW w skali roku. 
Oświetlenie 
We wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować co najmniej jeden obwód dla montażu opraw 
oświetlenia ogólnego. Zalecane jest zaprojektowanie opraw oświetlenia pośredniego, skierowanych w górę, 
w dół lub na ścianę, wyposażone w klosz zabezpieczający przed oślepieniem. W pomieszczeniach łazienek, 
kotłowni oraz pomieszczeniach szatni i innych narożnych na zwiększoną ilość pary wodnej, należy 
zastosować oprawy z zabezpieczeniem IP4x zależnie od odległości od źródła wody i zgodnie 
z normatywnymi strefami zabezpieczenia przeciwporażeniowego. Wszystkie oprawy powinny być 
wyposażone w energooszczędne źródła światła – świetlówki lub typu LED – o barwie ciepłobiałej 
w pomieszczeniach zamieszkania zbiorowego, oraz o barwie chłodno-białej, ale nie chłodniejszej niż 5000oK 
w pozostałych pomieszczeniach. Zalecane jest zastosowanie źródła współczynniku oddania barw Ra 
o wartości Ra>85%. Ilość opraw dobrać w oparciu o obliczenia natężenia oświetlenia podstawowego 
i awaryjnego w oparciu o obowiązujące normy.  
Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy zaprojektować uziom fundamentowy, naturalny w postaci zbrojenia ław 
fundamentowych oraz sztuczny w postaci taśmy stalowej (bednarki) ocynkowanej w dolnej warstwie 
zbrojenia fundamentu. Należy zaprojektować instalację odgromową. 
Instalacje ochrony od porażeń 
We wszystkich obwodach gwiazd wtykowych i opraw oświetleniowych należy przewidzieć wyłączniki 
różnicowoprądowe. Dla obwodów zasilających komputery należy zaprojektować wyłączniki różnicowo-
prądowe o charakterystyce A, czułe na prądy odkształcone.  
 
15. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU, WRZ Z WARSTWAMI UŻYTKOWYMI 
ŚCIANY 
Projektowane ściany zewnętrzne, w zależności od przyjętej w etapie projektu budowlanego technologii 
„lekkiej-mokrej” z izolacją zewnętrzną z wełny skalnej. Ściany istniejące należy ocieplić wełną skalną do 
wymaganych parametrów izolacyjności. Ściany zewnętrzne należy wykończyć od strony zewnętrznej 
tynkiem akrylowym na siatce, kładzionym na ociepleniu, od wewnątrz wykończyć tynkiem mineralnym 
malowanym farbą akrylową lub lateksową. Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy wykończyć 
płytkami do poziomu co najmniej 2,00 m od poziomu posadzki. 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 



Należy zaprojektować drzwi wewnętrzne, płytowe, z ościeżem drewnianym, otwór w świetle przejścia 
80x200 cm oraz 90x200 cm. Drzwi z podcięciem o normatywnej powierzchni dla pomieszczeń sanitarnych, 
wyposażone we wkładkę łazienkową.  
Należy zaprojektować okna zewnętrzne, ruchome i stałe wykonane z profili PCV, w kolorze brązowym lub 
imitacji drewna. Należy zastosować wypełnienie zestawami szklanymi o parametrach minimum 
U[W/m2K]<1,1 dla całego zestawu okiennego, z warstwami termicznymi i ciepłą ramką. Ścianki osłonowe, 
drzwi wejściowe przy wejściach głównych i bocznych klatkach schodowych, wykonać  
z profili aluminiowych, systemowych, wyposażonych w szklenie termiczne o parametrach minimum 
U[W/m2K]<1,1 dla całego zestawu okiennego/ ścianki osłonowej. 
WYKOŃCZENIE POSADZEK 
Należy zaprojektować posadzki wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach, wykończone płytkami 
ceramicznymi, gresowymi, antypoślizgowymi, dobierając wielkość proporcjonalnie do gabarytów 
pomieszczenia, stosując zasadę, im większe pomieszczenie, tym większy rozmiar płytki.  
W pomieszczeniach mieszkalnych zastosować posadzki wykończone deską lub panelami podłogowymi. Na 
powierzchniach narażonych na zachlapanie, zastosować płytki o podwyższonych parametrach 
antypoślizgowych, lub zastosować taśmy antypoślizgowe, naklejane. 
 
III. INFORMACJE DODATKOWE/UZUPEŁNIAJĄCE 

 wypis i wyrys z planu zagospodarowanie przestrzennego z dnia 16 stycznia 2019 r., 

 opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie dotycząca budynku DWD z dnia  

22 marca 2018 r., 

 wypis z rejestru gruntów, 

 wypis z Księgi Wieczystej nr NS1M/00019688/0, stan z dnia 23 stycznia 2019 r., 

 inwentaryzacja z pomiarem bezpośrednim, wykonana we wrześniu 2011 roku, 

 opinia konstrukcyjna – autorstwa mgr inż. Bartosz Mrówka, mgr inż. Jan Jasica – listopad 2011 r. 

 
Powyższe dokumenty z uwagi na termin opracowania należy traktować jedynie jako materiał 
pomocniczy. 
 


