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 A. INFORMACJE OGÓLNE 

 

A.1. Przedmiot opracowania 

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni 

w technologii modułowej w systemie: zaprojektuj i  wybuduj. 

 

A.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa o prace projektowe , pomiędzy 

 

- Zamawiającym: 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 

81-155  Gdynia,   ul. Płk. Dąbka 277 (NIP 958-09-73-326) 

reprezentowanym przez Renatę Tomaszewską – Dyrektora 

a 

- Wykonawcą: 
mgr inż arch. Małgorzatą Piotrowicz    

nr upr. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń140/Gd/00. 

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

 

a) Wizji lokalnej; 

b) Wytyczne i materiały do projektowania przekazane przez Inwestora 

c) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500 

d) Polskie Normy i przepisy budowlane. 

 

A.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Programu funkcjonalno-użytkowego, który służy do ustalenia 

planowanego zakresu robót budowlanych oraz kosztów prac projektowych i ww. robót związanych 

z planowaną rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb 

przedszkola, w technologii modułowej w systemie: zaprojektuj i wybuduj. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- część opisową do programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia - niniejsza część 

opracowania, 

- część rysunkową do programu - koncepcja 

 

A.4. Materiały wykorzystane do opracowania 

a) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych architektura, autorstwa arch. Anity Wilczyńskiej 

b) Projekt remontu elewacji , autorstwa arch. Piotra Kurpyty 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r, nr 243, poz. 1623, ze zm.); 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 

poz. 690 ze zm.); 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z zm.); 

f) Rozporządzenie 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 ze zm.). 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

1. STRONA TYTUŁOWA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola 

w technologii modułowej w systemie: zaprojektuj i wybuduj. 

 

 

1.2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program 

81-155  Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, 

działki nr 48, 98/49, 110/50, 112/53, 352, 353, 399, 403 w obr. GD 33  

stanowiące własność Gminy Gdynia 

  

 

1.3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień 

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system 

klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez 

instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik 

ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia. 

Klasyfikacja kodów CPV została wprowadzona do stosowania w zamówieniach publicznych 

realizowanych w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), a została 

zastąpiona nową od września 2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 

28 listopada 2007 r. 

Kod: 71220000-6, Nazwa: Usługi projektowania architektonicznego 

Kod: 71221000-3, Nazwa: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

Kod: 71247000-1, Nazwa: Nadzór nad robotami budowlanymi 

Kod: 45453100–8, Nazwa: Roboty renowacyjne 

Kod: 45000000–7, Nazwa: Roboty budowlane 

Kod: 45262600–7, Nazwa: Różne specjalne roboty budowlane 

Kod: 45300000, Nazwa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Kod: 45300000-0, Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod: 45111291-4, Nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Kod: 45111000-8, Nazwa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Kod: 45312311-0, Nazwa: Montaż instalacji piorunochronnej 

kod: 44211000-2 Budynki z gotowych elementów. 

Kod:44211100-3 Budynki modułowe i przenośne. 

Kod: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Kod: 71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 

Kod: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Kod: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz roboty ziemne. 

Kod: 45311000-0, Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Kod: 45330000-9, Nazwa: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod: 45311200-2 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – instalacja oświetlenia 
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1.4. Nazwa Zamawiającego i adres 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 

81-155  Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277 

reprezentowanym przez : 

Renatę Tomaszewską – Dyrektora 

NIP 958-09-73-326 

 

1.5. Imię i nazwisko osoby opracowującej program 

mgr inż. arch. Małgorzatą Piotrowicz    

nr upr. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń140/Gd/00. 

 

1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Strona tytułowa. 

2. Część opisowa. 

3. Część informacyjna. 

 

 

 

 

 

Data: .................................... Zatwierdzam: ................................................... 
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2.CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

2.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: 

 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY 

    Istniejący budynek SOSWnr1 jest obiektem wielokondygnacyjnym ( dwie kondygnacje 

nadziemne), częściowo podpiwniczonym.      

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku  ok. 1 226,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku   1 120,00 m
2
 

Kubatura  istniejącego budynku     8 000,00 m
3
 

Budynek niski  -  N 

Kategoria zagrożenia ludzi  -  ZL II 

Klasa odporności pożarowej  - „C” 
 

BUDYNEK PROJEKTOWANY 

   Projektowany budynek - wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, połączony z istniejącym 

budynkiem szkoły łącznikiem. 

Powierzchnia użytkowa części projektowanej      287,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy części projektowanej       324,00 m
2
 

Kubatura części projektowanej         995,00 m
3
 

Budynek niski  -  N 

Kategoria zagrożenia ludzi  -  ZL II 

Klasa odporności pożarowej  - „C”– budynek jednokondygnacyjny stanowiący jedną strefę 

z budynkiem istniejącym. 

Budynki będą stanowić jedną strefę pożarową o pow. ok.1498m2 – powierzchnia nie przekroczy 

wielkości dopuszczalnej 5000m
2
. 

Jednorazowo w budynkach może przebywać ok. 180 osób. 

 
W związku z warunkami ochrony przeciwpożarowej przewiduje się wyposażenie budynku 

projektowanego w : 

- oświetlenie ewakuacyjne, 

- system sygnalizacji pożarowej SSP – rozwinięcie systemu zaprojektowanego w obiekcie 

istniejącym 

- hydrant DN25 z wężem półsztywnym 

- drzwi dymoszczelne 

Możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających 

z przepisów ppoż. 

 

 Budynek ma powstać w Gdyni na działce nr 48, 98/49 obręb Gd 33,    lokalizacja wskazana  

na kopii mapy w skali 1:500 (Załącznik Nr 1). 

Do budynku należy doprowadzić instalacje wody i kanalizacji sanitarnej, wody opadowe 

odprowadzić do szczelnego zbiornika (do wykorzystania na cele podlewania terenów zielonych 

szkoły), z istniejącej instalacji wykonać doprowadzenie prądu i centralnego ogrzewania, zapewnić 

wentylację co najmniej grawitacyjną z nawiewnikami w górnej części okien. Włączyć 

rozbudowywany fragment szkoły w System Sygnalizacji Pożaru realizowany w istniejącym 

obiekcie. 
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2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

  Ograniczone warunki terenowe umożliwiają wykonanie rozbudowy w kierunku południowo-

zachodnim, wzdłuż istniejącego boiska szkolnego. 

   Zakłada się połączenie z istniejącym budynkiem w miejscu istniejącego pokoju 

nauczycielskiego. Nowy pokój nauczycielski projektuje się w planowanej rozbudowie. 

  Ze względu na relację obiektu z otaczającym terenem poziom posadzki przyjęto możliwie 

najniżej w stosunku do budynku głównego – w korytarzu łączącym istniejący obiekt 

z planowanym zastosowano pochylnie. 

 

Budynek zaplanowano jako parterowy, niepodpiwniczony, przekryty płaskim dachem papowym 

z wyniesionymi attykami. 

Odprowadzenie wód opadowych do wewnętrznych podgrzewanych rur spustowych. 

 W miejscu planowanej zabudowy rosną dwa drzewa, które należy wyciąć po uzyskaniu zgody na 

ich wycinkę oraz żywopłot który należy wyciąć lub przesadzić w zależności od ustaleń. 

 

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Liczba pracowników  w projektowanych pomieszczeniach wyniesie 10 osób. Liczba dzieci to 

3 oddziały po 8 dzieci i 2 dzieci w sali terapii indywidualnej. 

 

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo kubaturowych. 

2.1.4.a Zestawienie powierzchnie użytkowe netto pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: 

 

-sala przedszkolna dla 6-8 dzieci 37m
2
, 

-sala przedszkolna dla 6-8 dzieci 37m
2
, 

-sala przedszkolna dla 6-8 dzieci 37m
2
, 

-sala terapii indywidualnej 20m
2
, 

-pokój nauczycielski 20m
2
, 

-szatnia i korytarze 103m
2
 

-sanitariaty 33 m
2
, 

 

2.1.4.b Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowy: 

 

-Powierzchnia zabudowy 324 m
2
   

-Powierzchnia użytkowa 287 m
2
 

-Kubatura brutto 995 m
3
 

-Ilość kondygnacji 1 

-Wysokość wewnętrzna 3,00 m 

 

2.1.4.c Inne powierzchnie: 

 

- powierzchnia utwardzona przy projektowanym budynku – płyty na gruncie około110m
2
 

 

2.1.4.d Określenie możliwych przekroczeń przyjętych parametrów: 

-od przyjętych powierzchni pomieszczeń dopuszcza się uzasadnione 

odstępstwa w granicach ±10%, 
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2.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

- w razie zaistnienia konieczności przenieść w inne miejsce kolidującej z planowaną inwestycją 

infrastruktury podziemnej. 

-wykonać wycinkę drzew i przesadzenie lub likwidację żywopłotu 

Ze względu na to, że obiekt zlokalizowany jest na terenie SOSW nr1, 

należy: 

- opracować plan BIOZ w części opisowej i rysunkowej 

- wydzielić strefę bezpieczeństwa oraz oznakować teren budowy, 

- wydzielić obszar na składowanie materiałów budowlanych oraz zorganizowanie zaplecza, 

- wydzielić obszar na kontenery dla pracowników oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych, 

Przedmiotowy obiekt – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 jest funkcjonującą szkołą 

z oddziałami przedszkolnymi, rozbudowa musi przebiegać bezpiecznie i szybko i dlatego prace te 

powinny być prowadzone przez specjalistyczną firmę mającą bogate doświadczenie przy tego typu 

robotach. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt , iż prace prowadzone będą na funkcjonującym obiekcie 

 co obliguje przyszłego wykonawcę do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu prac 

zarówno od strony jakościowej jak i BHP . 

 

Przed przystąpieniem do prac, należy opracować dokumentację projektową zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zm.). 

 

Zakres niezbędnych opracowań został podany w pkt. 2.3.1. Dokumentacja projektowa powinna być 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

2.2.2 Wymagania dotyczące architektury 

 

Rozbudowa winna  nawiązywać kompozycyjnie do istniejącego budynku SOSW nr1. Poziom 

posadzki jak najbliżej poziomu terenu przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących 

pochylni dla niepełnosprawnych i dla ruchu pieszego prowadzących z poziomu parteru w budynku 

głównym. Ze względu na ewakuację i wskazany dla dzieci kontakt z terenem szkolnym planuje się 

utwardzenie z płyt betonowych na gruncie z dwóch stron budynku (na poziomie podłogi). Od strony  

południowo-zachodniej różnica terenu pomiędzy proj. chodnikiem a poziomem istniejącego terenu 

zniwelowana niewielką skarpą.  

Od strony boiska szkolnego wzdłuż tarasu ziemnego, należy wykonać siatkę wysokości ok.4m 

i długości 42m - piłkochwyt.   

 

2.2.3. Wymagania dotyczące funkcji. 

 

W ramach projektu budowlano–wykonawczego należy zaprojektować budynek mieszczący 

3 sale przedszkolne z korytarzem (łączącym z istniejącym budynkiem  szkolnym we wskazanym 

miejscu) toaletami dla dziewcząt i chłopców, oraz toaletami dla niepełnosprawnych, w tym jedna 

z przewijakiem i możliwością mycia pod prysznicem.  Przeszklenia duże, parapety w klasach 

na wysokości około 50cm. W korytarzach okna z szkłem bezpiecznym. Z sal zaprojektować 

przeszklone wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz – szkło bezpieczne. 
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2.2.4. Wymagania dotyczące modułów. 

 

Konstrukcja  modułów z elementów stalowych spawanych. 

Kontenery wykonane na terenie Unii Europejskiej. 

 

Wysokość wewnętrzna kontenera dostosowana do wysokości pomieszczeń po wykończeniu 

podłogi i sufitu wynoszącej 3.00m 

Ocieplenie z wełny mineralnej  o grubości minimum spełniającej warunki: 

dach  - k=0,2W/m
2
K; 

ściany – k=0,25W/m
2
K; 

podłoga  - k=0,3W/m
2
K na gruncie, k=0,25W/m2K  jeśli  z pustką powietrzną 

okna  k=1,3W/m
2
K 

Wnętrza wyłożone płytami gipsowo kartonowymi. Malowane 

 

2.2.5.Wymagania dotyczące instalacji. 

 

Dobudowana część winna być wyposażona w instalacje: elektryczną, wodno–kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania wodnego z istniejącej kotłowni, kanalizacji deszczowej, wentylacji 

minimum grawitacyjnej z zapewnieniem odpowiedniego nawiewu, o krotności wymian min. 20 m
3
 

na osobę na godzinę  z zastosowaniem minimum nasad kominowych wyciągowych lub wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator), teletechniczną, pożarową SSP, odgromową oraz 

dziennika elektronicznego doprowadzoną do pomieszczeń pokoju nauczycielskiego i sali terapii 

indywidualnej. 

 

Kanalizację sanitarną, wykonać zgodnie z warunkami,  na działce. Kanalizację deszczową 

zgodnie z warunkami określonymi w planie miejscowym.  Instalacje: wodną, ogrzewania 

z istniejącej kotłowni  i elektryczną, wykonać zgodnie z warunkami jako rozbudowę instalacji 

wewnętrznych. Pożarową jako rozszerzenie obecnie wykonywanej SSP. 

 

2.2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

1.Wykończenie wewnętrzne: 

a) sale przedszkolne: 

-ściany i sufity wyłożone płytami gipsowo-kartonowymi, 

-posadzki wykładzina PCW 

b) korytarze: 

-ściany i sufity wyłożone płytami  gipsowo-kartonowymi 

-posadzki wykładzina PCW 

c) pomieszczenia  higieniczno – sanitarne: 

-ściany wyłożone płytami  gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi i płytkami 

ceramicznymi do wys. minimum 2m 

-posadzki wyłożone gresem 

-sufity wyłożone płytami  gipsowo-kartonowymi 

We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne o natężeniu normatywnym, 

gniazda elektryczne i teletechniczne. Oświetlenie w toaletach  na czujkę ruchu. 

2.Wyposażenie: 

a) sale przedszkolne: 

-umywalki z ciepłą i zimną wodą 

b) pomieszczenia higieniczno – sanitarne: 

-umywalki szer. minimum 50 cm, 
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-muszle ustępowe wiszące z deskami sedesowymi rozmiary dziecięce, 

-pojemniki na papier toaletowy, 

-pojemniki na mydło w płynie, 

-uchwyty na ręczniki papierowe,  

-bateria natryskowa i kratka w podłodze dla jednej z łazienek i przewijak 

do przewinięcia i ubrania dziecka 

-w łazienkach dla niepełnosprawnych uchwyty i wyposażenie przewidziane 

do takich łazienek. 

3.Wymagania dotyczące używanych materiałów: 

a) wykładziny PCW zgrzewane na odpowiednio przygotowanym podłożu: 

-klasa ścieralności grupa T , 

-homogeniczna, 

-ciężar własny około 2,5kg/m2, 

-trudnopalność Bf-s1, 

-zabezpieczenie powierzchni poliuretan PUR, 

-antystatyczna i rozpraszająca, 

-odporność na poślizg R11 klasa DS, 

-grubość minimum 2 mm, 

-odporność na mikroorganizmy. 

b) płyty gipsowo-kartonowe malowane – typ płyt określić na etapie projektu  

budowlanego z uwzględnieniem wymogów m.in. ppoż, w pomieszczeniach 

mokrych płyty wodoodporne: 

-kolor biały, wybrane ściany malowane w kolorach, 

c) umywalki: 

-szer. minimum 50 cm, 

-obciążenia statyczne zawieszana – 200kg/h, 

-wymiary przyłączeniowe - zgodne z PN-EN33, 

-musi posiadać Atest Higieniczny, 

-gwarancją na minimum 3 lata 

d) muszle ustępowe : 

-wiszące z deskami sedesowymi, 

-obciążenia statyczne do zawieszenia – 400kg/h, 

-wymiary przyłączeniowe - zgodne z PN-EN33, 

-muszą posiadać Atest Higieniczny 

-z gwarancją na minimum 3 lata 

e) pojemniki na mydło w płynie: 

-muszą posiadać Atest Higieniczny, 

f) pojemniki na papier toaletowy: 

-nasiąkliwość <= 0,5% 

g) zamknięcie wodne =>50mm.: 

-szczelność, niezawodność zaworów – zgodne z PN-EN 997 

h) drzwi wejściowe (zewnętrzne) do sal: 

-aluminiowe „ciepłe”, 

-szare RAL 9007, 

-szklone szkłem bezpiecznym, 

-dwa zamki dopasowane do systemu funkcjonującego w szkole. 

i) drzwi wewnętrzne z ościeżnicami: 

-opisane, gładkie, 

-wykonane z MDF, 

-klamki metalowe, 

-chromowane okucia kryte (3 zawiasy), 
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-zamek z wkładką cylindryczną dopasowane do systemu funkcjonującego 

w szkole 

-drzwi mocowane do wzmocnień w konstrukcji ścianek szkieletowych, 

-ościeżnice drzwi regulowane dostosowane do ścianek działowych na całą 

grubość ściany w kolorze drzwi z uszczelką gumową, 

-wyposażone dodatkowo w gumowe kołki odbojowe mocowane do posadzki. 

j) drzwi do pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń sanitarnych dodatkowo: 

-w dolnej części kratki wentylacyjne, 

-samozamykacze, 

k) drzwi ewakuacyjne: 

-ilość rodzaj zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

l) stolarka okienna: 

-PCV, 

-szyby podwójne, 

-izolacja okien nie mniejsze niż 1,3 W/m2K, 

-minimum 50% otwierane, 

-nawiewniki w górnej części okien. 

m) sufity podwieszone w całości min. EI 15 w komunikacji też EI 15, konstrukcja   

 obudowana EI30,  

n) wymagania akustyczne dla ścian 

 ściany oddzielające sąsiednie pomieszczenia sal przedszkolnych – 45 dB. 

ściany oddzielające pomieszczenia sal przedszkolnych od korytarza – 40 dB 

ściany oddzielające pomieszczenia użytkowe od pom. sanitarnych – 50 dB. 

 

4.Roboty wykończeniowe zewnętrzne: 

- kolorystyka elewacji stonowana, szara RAL 9007  i  RAL 9010 

-zewn. warstwa ścian z płyt warstwowych - jako wykończenie elewacji proponuje się 

zastosowanie  płyt BALEXTERM-MW-W-PLUS  z blachy powlekanej wypełnione 

wełną mineralną 

- dach wykończony papą termozgrzewalną NRO 

- ocieplenie dachu - wełna mineralna twarda 

- konstrukcja dachu obudowana p.poż zgodnie z aprobatami dla klasy odporności 

pożarowej C 

- konstrukcja przekrycia obudowana p.poż zgodnie z aprobatami dla klasy 

odporności pożarowej C 

 

5.Zagospodarowanie terenu. 

 

Ilość miejsc parkingowych bez zmian jak dla budynku szkoły. Dojścia i boisko zachować. 

Wykonać niezbędne uzbrojenie  w tym ewentualne przekładki kolidujących sieci. 

Przy projektowanym budynku, przy wyjściach ewakuacyjnych, wykonać powierzchnię 

utwardzoną z płyt betonowych na gruncie. Od strony południowo –zachodniej uformować 

niewielką skarpę niwelującą wysokość pomiędzy pow. utwardzoną a istniejącym terenem (różnica 

terenu ok. 30cm).  

 

2.3.Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego 

 

2.3.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej 

Zakres dokumentacji winien być zgodny z : 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zm.),  

 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1133 z późn. zm.) i powinien obejmować 

co najmniej: 

- projekt budowlany rozbudowy w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych 

(zawierający min. inwentaryzację wraz z opinią techniczną w niezbędnym zakresie do 

opracowania projektu oraz informację dotyczącą planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003r., nr 120, poz. 

1126)  - 3 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w ogólnodostępnym 

formacie plików *.pdf, 

 

- projekt wykonawczy wielobranżowy rozbudowy  

(powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym 

do realizacji robót budowlanych)  – 3 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną 

na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików *.pdf, 

 

- projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

 

2.3.2. Zapotrzebowanie na media 

 

zapotrzebowanie wody – 4 m
3
/dobę+ woda na cele ppoż., 

odprowadzenie ścieków sanitarnych – 4m
3
/dobę, 

odprowadzenie ścieków deszczowych – 15 l / s, 

zapotrzebowanie energii elektrycznej – 16,5 kW, 

zapotrzebowanie na moc cieplną dla kotłowni. – maksymalnie 15 kW 

 

2.3.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

i wskaźników ekonomicznych 

 

Konstrukcja modułowa z elementów stalowych spawanych posadowionych  na ławach 

fundamentowych. 

  Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

posiadające wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty. 

  Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo powinna wynosić minimum 3 lata. 

 

2.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 Zgodnie z opracowanymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

 Na zakończenie budowy wykonawca  uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

 

3.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

  3.1. Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 

a)Wykonanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, 

w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U.Nr126,poz.893), 
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b)Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego łącznie z projektem 

zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 

c)Uzyskanie, w imieniu Inwestora, prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 

  3.2. Sposób prowadzenia robót 

 

Prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją 

projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę, a sposób wykonywania i odbiorów robót winien 

być zgodny z opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Na zakończenie budowy wykonawca  uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

3.2.1.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach. 

3.2.2.Wykonanie innych dokumentacji niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 

3.2.3.Budowy skrzydła przedszkolnego : 

a)Wykonanie zaprojektowanego budynku wraz z połączeniem funkcjonalno-

przestrzennym z istniejącym budynkiem szkolnym,  wykonanie utwardzenia 

wzdłuż elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej oraz piłkochwytu od 

strony boiska. 

b)Budowy infrastruktury technicznej dla  rozbudowy: 

-przyłączenie wody – rozbudowa wewnętrznej instalacji 

-włączenie do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - na działce szkolnej, 

-odprowadzenia wód deszczowych z budynku do szczelnego zbiornika (do 

wykorzystania na cele podlewania terenów zielonych szkoły), 

-zasilanie w ee projektowanej rozbudowy wykonać z Rozdzielnicy Głównej 

przewidując jej przystosowanie w niezbędnym zakresie 

-ogrzewanie z istniejącej kotłowni gazowej 

-instalacje teletechniczne jako rozbudowa istniejących 

3.2.4. Na zakończenie budowy wykonawca  uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

 

Uwagi: 

 

- Zaproponowane rozwiązania sposobu wykonania rozbudowy  muszą być poprzedzone pisemnymi 

uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Proces inwestycyjny winien być prowadzony zgodnie z: 

- ustawą Prawo budowlane, 

- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami BHP 

i PPOŻ. 

- z zachowaniem ochrony przed hałasem spełniając normy akustyczne. 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

 

Rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu powinny uwzględniać zachowanie boiska. 

 

3.3. Wymagane uprawnienia budowlane 

 

Do opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia realizacji zamówienia niezbędne jest 

posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie: 

- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

z doświadczeniem na budowach w technologii modularnej. 
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3.4. Inne informacje 

 

3.4.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

obowiązujące w czasie opracowywania projektu (normy zalecane do stosowania przez Polski 

Komitet Normalizacyjny) oraz prowadzenia robót budowlanych, wynikające ze specyfiki i zakresu 

projektowanych i wykonywanych robót budowlanych. 

 

3.4.2. Wytyczne niezbędne do zaprojektowania obiektu: 

zał. Nr 1  – Lokalizacja rozbudowy na mapie  

zał. Nr 2  – Schemat funkcjonalno przestrzenny – rzut poziomy  

zał. Nr 2a  – Schemat funkcjonalno przestrzenny - elewacje  

zał. Nr 3  – Opinia na temat możliwości zaopatrzenia w ciepło z istniejącej kotłowni szkolnej 

zał. Nr 4  – Opinia o możliwości zaopatrzenia planowanej rozbudowy w energię elektryczną 

w ramach istniejącego przyłącza. 

Zał. Nr 5 - Opinia na temat możliwości podłączenie dodatkowego hydrantu do istniejącej 

instalacji 
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zał. nr 1 – Lokalizacja rozbudowy na mapie  
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zał. nr 2 – Schemat funkcjonalno-przestrzenny – rzut poziomy  
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zał. nr 2a – Schemat funkcjonalno przestrzenny -  elewacje  
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zał. nr 3 – Opinia na temat możliwości zaopatrzenia w ciepło z istniejącej kotłowni szkolnej 
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zał. nr 4 - Opinia o możliwości zaopatrzenia planowanej rozbudowy w energię elektryczną 

w ramach istniejącego przyłącza. 
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zał. nr 5  Opinia na temat możliwości podłączenie dodatkowego hydrantu do istniejącej instalacji 
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3.4.3. Spis dokumentów formalno-prawnych i wstępnych materiałów dostępnych u Zamawiającego 

- Oświadczenie  o dysponowaniu terenem na cele budowlane 

- Pełnomocnictwo o dysponowaniu terenem na cele budowlane 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, 

tzw. Osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego 

(karta terenu nr 058), wraz z dołączonym załącznikiem graficznym w skali 1:1000  

nr 0304 uchwalony dnia 21.12.2011r.  

dostępny na stronie:   http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/439_73861.html 

 

 

Opracowała: 

                                       
Gdynia 14.05.2014 

 

 


