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KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

Główny przedmiot zamówienia:  

 

Usługi i roboty: 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71 22 0000-6 usługi projektowania architektonicznego  

71 32 0000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

71 42 0000-8 architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków  

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne  

71313410-2 Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego  

71313420-5 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego  

71314000-2 Usługi energetyczne i podobne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 

45262044-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45313100-5 Instalowanie wind 

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna  

45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego  

42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a 

następnie realizacja, wg opracowanego projektu, przedsięwzięcia polegającego na: 

1)  przebudowie obiektu hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie 

zlokalizowanego przy ul. Spacerowej 1 

2)  budowie 2 wiat ogniskowych 

3)  wykonaniu zewnętrznego oświetlenia hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Bukownie, 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie dwa etapy: 

Etap I - Projektowy. 

 wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu hali MOSiR w Bukownie, 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla potrzeb robót 

rozbiórkowych, adaptacyjnych oraz na potrzeby realizacji przebudowy – hali 

Miejskiego Sportu i Rekreacji. 

o projekt architektoniczny przebudowy, 

o projekt konstrukcyjny przebudowy wraz z ekspertyzą techniczną stanu 

konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża 

gruntowego  

o projekt architektoniczny elewacji,  

o projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej  

o projekt ogrzewania,  

o projekt instalacji  ciepłej wody użytkowej,  

o projekt wentylacji,  

o projekt instalacji elektrycznych  

o projekt instalacji nagłaśniającej,  

 

 wykonanie projektu 2 wiat ogniskowych 

o projekt architektoniczny, 

o projekt konstrukcyjny  

o projekt instalacji elektrycznych  

o projekt przyłączenia instalacji elektrycznej 

 

 wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego hali 

o projekt oświetlenia 

o projekt instalacji elektrycznej 
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W ramach tego etapu przewiduje się opracowanie projektów w formie planów rysunków 

lub innych dokumentów, umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych i technologicznych, dokładną lokalizację poszczególnych elementów 

inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.  

 Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych opinii branżowych; 

 Opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektu hali MOSiR, 2 wiat 

ogniskowych,  wraz z aranżacją i doborem wyposażenia obiektu hali MOSiR, 

 Opracowanie koncepcji oświetlenia zewnętrznego 

 Przedstawienie koncepcji  Zamawiającemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na 

całość zadania; 

 Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych.  

 Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z 

żądania właściwego organu administracji. 

 Sporządzenie projektów budowlanych lub dokumentacji do zgłoszenia robót 

budowlanych  (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu, zgodnie 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Prawo budowlane, tekst 

jednolity  Dz.U. 2016 poz. 290)) na cały zakres prac opisany poniżej, w tym 

uzyskanie wszelkich pozwoleń,  zgód i decyzji administracyjnych.   

 Przedłożenie projektów budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac 

budowlanych i specyfikacją zakupów wraz z cenami do akceptacji Zamawiającemu w 

1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym 

na edycję w ogólnodostępnym bezpłatnym programie komputerowym oraz 

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla dalszych prac; 

 Wykonanie ostatecznej wersji projektów i złożenie ich Zamawiającemu w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.), w 5 egzemplarzach 

oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny możliwy do 

odczytania przez ogólnodostępny darmowy program komputerowy). Zakres i forma 

dokumentacji projektowej winna spełniać wymogi niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i realizację zadania. Dokumentacja winna być wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie 

upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi 

przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów;      

 Wykonanie projektów wykonawczych dla całego zakresu prac opisanego poniżej, w 

tym szczegółowych budynku hali MOSiR 

 

 Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

całego zakresu prac projektowych. 
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Etap II - Wykonawczy budowlany 

Etap ten będzie zawierał 

ZADANIE I 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU HALI MOSIR W BUKOWNIE  

1) PRZEBUDOWA BUDYNKU HALI  

- Przebudowa elewacji frontowej 

- Termoizolacja ścian zewnętrznych 

- Przebudowa dachu wraz z termoizolacją  

- Przebudowa i modernizacja holu wejściowego 

- Przebudowę posadzki wewnętrznej  

- Modernizację trybun 

- Wymianę instalacji 

 

2)  PRZEBUDOWĘ PIWNIC CZĘŚCI GOSPODARCZO- ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM NA CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

- termomodernizację ścian fundamentowych 

- przebudowę piwnicy budynku hali 

- adaptacje piwnic na centrum aktywności ruchowej i odnowy biologicznej 

- budowę szybu żelbetowego wraz z montażem podnośnika 

- przebudowę instalacji sanitarnych,  elektrycznych i centralnego ogrzewania 

- budowę instalacji wentylacji mechanicznej 

 

ZADANIE II 

BUDOWA WIAT 

- budowa 2 wiat ogniskowych 

 

ZADANIE III 

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

- wykonanie oświetlenia 

- podłączenie do sieci elektroenergetycznej 

 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  

 

 miejscowość: Bukowno 

 gmina: Bukowno 

 powiat: Olkuski 
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 województwo małopolskie.  

 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w południowej części miasta Bukowno. Przy ulicy 

Spacerowej, (działka 98/6). Inwestycja realizowana będzie na obszarze kompleksu 

sportowo- rekreacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w którego 

skład wchodzą: 

 pełno wymiarowy stadion lekkoatletyczny, 

 hala sportowa, 

 kompleks boisk sportowych Orlik 2012, 

 kąpielisko, 

 Dom Turysty „TRAMP” 

1.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Projekt realizowany jest na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. 

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej administrowany przez Miejski Ośrodek  

Sportu i Rekreacji w Bukownie, który zlokalizowany jest przy ulicy Spacerowej 1 (działka 

98/6 obręb Bukowno). Obiekt dwuczęściowy, (hali sportowej oraz parterowego zaplecza 

gospodarczego i części administracyjnej ). Hala sportowa o wymiarach 28 x 19 m wraz z 

widownią na 320 osób oraz zapleczem technicznym. Obiekt wykonany jest w technologii 

tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Hala sportowa połączona jest z częścią 

administracyjną obiektu ścianą dylatacyjną. Niższa część obiektu jest podpiwniczona. W 

piwnicy znajduje się sauna, siłownia, pomieszczenia techniczne oraz kotłownia. Budynek 

jest użytkowany przez cały rok.  

Podstawowe dane dotyczące budynku zestawiono w tabeli: 

 DANE OGÓLNE BUDYNKU MOSIR 

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, prefabrykowana 
2. Liczba kondygnacji 1+piwnice 
3. Kubatura części ogrzewanej, [m3] 9193 
4. Powierzchnia budynku netto, [m2] 1928 
6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 

oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych, 

[m2] 

1892 

8. Liczba osób użytkujących budynek 650 
9. Sposób przygotowania ciepłej wody centralny, zdalaczynny 

10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralny, zdalaczynny 

 
Ściany zewnętrzne hali zbudowane są z bloczków gazobetonowych, ściany części 

parterowej i piwnic z cegły obustronnie tynkowane. Część niższa częściowo docieplona 

styropianem o grubości 10 cm Stropy płytowe, żelbetowe. Nad częścią parterową 

stropodach pełny, kryty papą. Nad halą sportową dach konstrukcji stalowej z wiązarów 

kratowych. Pokrycie dachu stanowi blacha aluminiowa. Izolację termiczną dachu stanowi 

15 cm warstwa wełny mineralnej ułożona na stropie podwieszanym. W hali sportowej 

znaczną cześć ścian zewnętrznych osłonowych stanowi okienna konstrukcja stalowa, 

podwójnie szklone częściowo wymienione na PCV. Drzwi zewnętrzne w obiekcie nowe, 
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aluminiowe częściowo przeszklone oraz nowe stalowe, pełne. Okna zewnętrzne w części 

administracyjnej obiektu w większości wymienione na nowe PCV, podwójnie szklone w 

dobrym stanie technicznym. Pozostałe okna stare, drewniane, podwójnie szklone w złym 

stanie technicznym. W głównej hali sportowej okna stalowe o bardzo niskiej izolacyjności 

cieplnej. Zły stan techniczny ślusarki prowadzi do nadmiernego przewietrzania 

pomieszczenia hali. 

Budynek zasilany w ciepło ze zlokalizowanej w piwnicy kotłowni węglowej. Źródłem ciepła 

dla potrzeb analizowanego obiektu są dwa kotły węglowe. Instalacja centralnego 

ogrzewania stalowa, spawana, dwururowa, pracująca w układzie otwartym. Brak izolacji 

termicznej na instalacji rozprowadzającej. Grzejniki stare, żeberkowe oraz rurowe (gładkie 

i ożebrowane). Brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach. 

Instalacja w złym stanie technicznym o dużej bezwładności cieplnej z licznymi śladami 

korozji. W ostatnim czasie wykonano instalację nadmuchową głównej hali sportowej 

zasilaną nagrzewnicą gazową (zlokalizowaną w kotłowni) 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w dwóch zasobnikach c.w.u. o poj. 750 

dm3 każdy współpracujących z kotłem węglowym. Instalacja rozprowadzająca stalowa w 

złym stanie technicznym. Brak instalacji cyrkulacji oraz izolacji termicznej na przewodach. 

W punktach czerpalnych występuje głownie stara, nieszczelna armatura. 

Przed halą od strony ulicy Spacerowej znajduje się parking asfaltowy, który połączony jest 

droga asfaltową wewnętrzną z ulicą Spacerową.  

Teren całej inwestycji znajduje się na obszarze zaproponowanego w 2012 roku lokalnego 

produktu turystycznego LETNISKO BUKOWNO, w ramach którego zagospodarowano na 

cele turystyczne znaczne obszary południowej części miasta. Projekt został dofinansowany 

ze środków UE w ramach MRPO 2007-2013, a jego zakres obejmował: 

 Dostosowanie co celów turystycznych obiektów MOSIR Bukowno, 

 Stworzenie spływu kajakowego i zakup odpowiedniego sprzętu, 

 Wytyczenie szlaków turystycznych i ich oznakowanie. 

1.4. STAN PROJEKTOWANY 

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie produktu turystycznego gminy Bukowno poprzez 

uzupełnienie infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o centrum 

wypoczynkowe, a także infrastrukturę aktywnego wypoczynku. 

Zadanie I 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego budynku 

hali MOSiR w Bukownie.  

 Termoizolację ścian zewnętrznych metodą lekką- mokrą 

 Przebudowę dachu części hali oraz części administracyjno- gospodarczej, polegającą na 

demontażu istniejącego przykrycia z papy wraz z izolacją cieplną, następnie po 

oczyszczeniu stropodachu wykonanie nowej termoizolacji z wełny mineralnej oraz 

pokrycia z membrany EPDM  i warstwy wyrównawczej 

 Przebudowę ściany frontowej hali przez zamurowanie części okien wraz z wymianą 

pozostałej powierzchni przeszklonej elewacji frontowej na fasadę aluminiowa z 

drzwiami wejściowymi. 
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 Wymiana  stolarki okiennej na nową aluminiową o niskiej emisyjności wraz z montażem 

nowych podokienników. 

 Wykończenie elewacji zewnętrznych przez uzupełnienie ubytków tynkarskich, 

pomalowanie fasady, montaż nowych obróbek blacharskich,  

 Wewnątrz budynku wykonane zostaną prace polegające na przebudowie posadzki hali 

sportowej z wymianą pokrycia na tarketowe, oraz wydzieleniem i oznakowaniem miejsc 

dla niepełnosprawnych.  

 Wymienę posadzka trybun, barierki widowni, oraz siedziska  

 Hol wejściowy na halę sportową od strony trybun zostanie poddany modernizacji, 

rozebrane zostaną ścianki z cegieł ceramicznych, uzupełnione zostaną posadzki oraz 

tynki. Funkcja holu i szatni pozostanie bez zmian. Przebudowana zostanie węzeł 

higieniczno- sanitarny w którym wydzielone zostaną trzy osobne toalety, dla kobiet, 

mężczyzn i osób niepełnosprawnych. Uzupełniona zostanie konstrukcja schodów 

wejściowych na trybunę wraz z wymiana pokrycia.  

 Modernizacja sytemu c.o i c.wu. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

 W budynku rozbudowana zostanie wentylacja mechaniczna z zastosowaniem urządzeń 

do odzysku energii cieplnej zgromadzonej w usuwanym powietrzu, oraz wymieniona 

instalacja elektryczna oświetleniowa.  

W części piwnic zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na: 

Odkopaniu ścian fundamentowych budynku, odgrzybieniu ich metodą mechaniczną, a 

następnie wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej za pomocą dwóch warstw papy na lepiku 

oraz zaprawy cementowej ze środkiem wodoszczelnym, kolejno wykonanie termoizolacji z 

płyt styropianowych i zabezpieczenie jej warstwą foli kubełkowej 

Piwnice pod częścią administracyjną zostaną przebudowane, aby mogły pełnić funkcje 

nowoczesnego centrum aktywności ruchowej i odnowy biologicznej. Część obecnych ścian 

działowych oraz  posadzki zostaną rozebrane, powstały gruz posłuży do zasypania 

istniejącej niecki basenu.  

Nowe ściany działowe zostaną wzniesione z cegły ceramicznej pełnej o grubości ½ cegły. 

Ściany będą wybudowane w taki sposób by w przestrzeni piwnic wydzielić trzy osobne 

strefy.  

Strefę pierwszą będzie stanowić centrum aktywności ruchowej zlokalizowane w obrębie 

istniejącej siłowni, które zostanie powiększone do 130 m2. Zamontowany będzie nowy 

sprzęt do ćwiczeń, nagłośnienie, oraz aluminiowa stolarka drzwiowa. 

Strefę drugą będzie stanowiło centrum odnowy biologicznej i spa, które zlokalizowane 

będzie w miejscu istniejącego basenu i sauny. Po zasypaniu basenu i położeniu betonowej 

posadzki, następnie w obszarze strefy położona zostanie warstwa wyrównawcza z 

zaprawy cementowej o grubości 20 mm izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa oraz płytki 

gresowe antypoślizgowe. W strefie zlokalizowane będą sauna sucha 5-6 m2. W miejscu 

obecnej sauny zostanie zlokalizowana sauna mokra. Wykonana z wodoodpornych ścian 

zaizolowanych termicznie i przeciwwilgociowo, wykończonych mozaiką ceramiczną na 

kleju elastycznym z fugą elastyczną, zamontowany zostanie sterownik do pary oraz 

szklane drzwi wejściowe. Przy wejściu do sauny mokrej i suchej zamontowany będzie 

natryski typu beczka, wykonane z drewna ze schodkami, chłodzący użytkowników zimną 
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wodą. W obrębie zlikwidowanego basenu zlokalizowane zostanie wanna z hydromasażem 

o wymiarach 190 x 90 cm, oraz jacuzzi z rynną przelewową o średnicy 2490 mm.  

W strefie tej znajdować się będzie również solarium wiszące typu słoneczna łączka, wraz z  

leżakami basenowymi. 

Strefę trzecia stanowić będą szatnie, korytarze, i sanitariaty. Szatnie damskie i męskie 

zostaną zlokalizowane po lewej stronie korytarza przy pomieszczeniu gospodarczym. 

Wyposażona zostanie w zamknięte szafki i miejsca do siedzenia.  Sanitariaty podzielone 

zostaną na 2 części: pierwsza zostanie wyposażona w muszle wc i umywalki. Druga część 

zostanie wyposażona w prysznice oraz możliwość przejścia do strefy odnowy biologicznej. 

Sanitariaty wyposażone zostaną w nową armaturę. Łazienki i natryski przeznaczoną dla 
os. niepełnosprawnych wyposażone zostaną w wszelkie udogodnienia. Toalety 
wyposażone będą w specjalne muszle ustępowe z obustronnymi poręczami( ruchomą i 
stałą), oraz specjalne umywalki. Obszar piwnic zostanie zaprojektowany bez barier 
architektonicznych uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym. 

Korytarze zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, aby stanowić wygodną funkcję, 

która jest przyjazna użytkownikowi, i pozwala na użytkowanie również osobom 

niepełnosprawnym. Dodatkowo przy ścianie zewnętrznej wykonany zostanie szyb 

żelbetowy wraz z podnośnikiem z poziomu 0 na poziom -1, z którego korzystać będą 

użytkownicy centrum aktywności ruchowej i odnowy biologicznej.  

Zadanie II Wykonanie wiat ogniskowych 

Wykonanie dwóch wiat ogniskowych o konstrukcji stalowo - drewnianej z utwardzonym 

podłożem. Wyposażona w miejsca do siedzenia oraz palenisko systemowe 

Zadanie III Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 

W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie zewnętrzne hali sportowej i parkingu 

połączone kablami. Planuje się 10 punktów świetlnych.  

 

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRAC 

PROJEKTOWYCH 

Zadanie I 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 98/6 obręb Bukowno 

 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI HALI 

Elementy Wielkości charakterystyczne 

PRZEBUDOWĘ BUDYNKU HALI 

Mury, ściany, elewacje 

zewnętrzne 

Wymiana ścian przeszklonych elewacji frontowej na 

fasadę aluminiowa z drzwiami wejściowymi- 334 m2 

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i termicznej 

ścian fundamentowych -  122 m2, 

Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych 
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styropianem – 864 m2, 

Dach 
Rozbiórka pokrycia z papy- 790 m2 

Termomodernizacja dachu – 1644 m2 

Sala sportowa 
Przebudowa posadzki hali  na posadzkę tarketową – 

760 m2 

Hol wejściowy 

Modernizacja holu wejściowego wraz z przebudową 

sanitariatów – 193 m2, 

Rozebranie ścianek działowych z cegły – 266 m2 

Modernizacja konstrukcji schodów wejściowych na 

parkiet hali wraz z wymiana pokrycia- 95 m2 

Wentylacja 
Rozbudowa wentylacji z modyfikacją kanału 

nawiewnego – 1006 m2 pc 

Instalacja elektryczna 
Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz 

oświetlenia - 1006 m2 pc 

Modernizacja systemu c.o. i 

c.w.u w całym budynku 

Wykonanie systemu złożonego z gazowych 

powietrznych pomp ciepła i wspomagających je kotłów 

gazowych -całość systemu wyposażona w automatykę 

pogodową. 

Kompleksową wymianę instalacji rozprowadzającej 720 

mb oraz montaż nowych grzejników wyposażonych w 

zawory powrotne oraz w głowice termostatyczne 60 

[szt]. 

- wykonanie regulacji instalacji oraz prób ciśnienia 

Modernizacja system c.w.u. - 

kocioł opalany gazem ziemnym i wspomagany 

systemem 10 kolektorów słonecznych, 

Wymiana instalacji rozprowadzającej wraz z cyrkulacją 

o odpowiedniej izolacji termicznej oraz zastosować 

wodooszczędną armaturę w punktach czerpalnych. 

Instalacja nagłaśniająca 

Zakup wraz z montażem ngłośnienia 

-4x Głośniki Kolumnowe Bose 

-1x Wzmacniacz Cloud 

-1x Mikser Cloud 

-2x Mikrofony 

PRZEBUDOWĘ PIWNIC CZĘŚCI GOSPODARCZO- ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA 

CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

Mury,  ściany, elewacje 

zewnętrzne 

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i termicznej 

ścian fundamentowych -  150 m2 
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Przebudowa piwnic 

Rozebranie ścian działowych z cegły  188 m2 

Rozebranie posadzek 476 m2 w tym : 

z deszczułek 181 m2 

z płytek na zaprawie 295 m2 

Zasypanie istniejącej niecki basenu, gruzem z 

rozbiórek. 34 m3 

Wykonanie posadzki betonowej w miejscu 

likwidowanego basenu 2 m3 

Budowa ścian działowych z cegły ceramicznej o 

grubości ½ cegły 132 m2 

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt 

styropianowych na podłogach piwnic 476 m2 

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkami z 

zaprawy cementowej, grubości 20 mm 476 m2 

Wykonanie posadzki z płytek gresowych 

antypoślizgowych  295 m2 

Wykonanie posadzki sportowej tarketowej 181 m2 

Montaż drzwi wewnętrzne pomieszczeń sanitarnych, 

szatni i magazynów 27 m2 

Montaż drzwi aluminiowych  o odporności ogniowej EI 

30- 3 m2 

Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami -wejście do 

siłowni  9 m2 

Szyb windowy 

Wykonanie szybu żelbetowego wraz z montażem 

podnośnika przy ścianie zewnętrznej, połączonego z 

układem komunikacyjnym. Podnośnik powinien być 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Instalacje sanitarne 

Wymiana instalacji sanitarnej 479 m2 pc 

Wymiana instalacji zimnej wody 476 m2 pc 

Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej 476 m2 pc 

Instalacja c.o.  Wymiana instalacji c.o. – 476 m2 pc 

Wentylacja mechaniczna 
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – 476 m2 

pc 

Instalacja elektryczna 
Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej – 476 m2 

pc 

 

Zadanie II 
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Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 98/6 i 98/7 obręb Bukowno 

 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Nazwa obiektu Wielkości charakterystyczne 

Wiaty ogniskowe 

Wykonanie dwóch wiat ogniskowych o powierzchni 

około 30m2 każda, o konstrukcji drewnianej z 

utwardzonym podłożem. Wyposażone w miejsca do 

siedzenia oraz paleniska systemowe. 

 

Zadanie III 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 98/6 obręb Bukowno 

 

Nazwa obiektu Wielkości charakterystyczne 

Oświetlenie zewnętrzne  10 punktów świetlnych 

 

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości 

przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie 

wykonywania projektów budowlanych. 

Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia terenu należy zaprojektować 

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od zarządców  poszczególnych sieci. 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.6.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM   

Działka nr 98/6 położona w Bukownie przy ul. Spacerowej, obręb Bukowno Miasto, 

obejmuje swym zasięgiem tereny oznaczone w PZP jako US i KDD.  

Zapisy PZP przewidują dla tych obszarów następujące przeznaczenie: 

US- tereny usług sportu i rekreacji 

1) przeznaczenie dopuszczalne – nie określa się, 

2) przeznaczenie zakazane – nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty produkcyjne, składowe, obiekty handlowe o 

powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2 i inne nie związane z usługami sportu i 

rekreacji, 

3) wielkość i rozmiary nieruchomości gruntowej - nie określa się, co najmniej pozwalająca 

na uzyskanie wskaźników określonych w pkt. 4) i 5) oraz mieszcząca program 

obsługujący, 

4) powierzchnia zabudowy – do 30%, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 60%, 

6) wysokość zabudowy - do 10,5 m, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, 
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7) obsługa komunikacyjna - wymagany dostęp do drogi publicznej, miejsca postojowe - w 

ilości wynikającej z charakteru funkcji i zapewniającej zaspokojenie potrzeb parkingowych 

użytkowników i personelu, przy czym dla funkcji hotelowych co najmniej 1 

stanowisko/pokój i 1 stanowisko/6 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych, 

8) infrastruktura techniczna – wymagane zasilanie w media komunalne z systemów 

miejskich, wskazane podłączenia do kanalizacji sanitarnej, dopuszczalne oczyszczalnie 

grupowe i indywidualne pod warunkiem zapewnienia okresowej kontroli poprawności ich 

funkcjonowania przez odpowiednie służby miejskie lub osadniki szczelne; w terenach 

nieuzbrojonych warunkiem dopuszczenia zabudowy jest co najmniej zapewnienie dostawy 

energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie ścieków zgodnie z przepisami niniejszej 

uchwały;  

9) stawka jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 30%, 

10) gabaryty, forma, materiały obiektów - prosta, umiarowa bryła z rozbudowanym 

detalem parterów i akcentowaną partią wejścia głównego, preferowane dachy 

symetryczne w stosunku do bryły o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45o, z 

zastrzeżeniem § 9 ust. 3, kryte dachówką lub materiałami do niej podobnymi w 

stonowanej gamie kolorów. 

 

KDD- tereny ulic publicznych dojazdowych 

Wyznacza się tereny ulic publicznych dojazdowych KDD 1/2 o szerokości w liniach 

rozgraniczających minimum 10,0 m. Dopuszcza się miejscowe przewężenia pasa 

drogowego wynikające z istniejącego zainwestowania terenu, jednak nie mniej niż do 8,0 

m. Dla ulic planowanych obowiązują wskazane na rysunku planu punkty włączeń i zasady 

obsługi terenów, dopuszcza się zmiany trasowań wynikające z wprowadzania programu 

użytkowego i związanych z nim przekształceń własnościowych nieznanych w momencie 

sporządzania planu. Stawka jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 0%. 

 

1.6.2. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz 

przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia 

wizji lokalnej w przedmiotowym budynku i przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia 

innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań. 

1.6.3. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  
             DLA ŚRODOWISKA 

Projektowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze objętym obszarowymi formami 

ochrony przyrody, nie jest również przedsięwzięciem mogącym znacząco, ani potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

W FAZIE REALIZACYJNEJ mogą nastąpić nieznaczne, chwilowe przekroczenia norm hałasu 

w wyniku dowozu materiałów i prowadzenia prac budowlanych. Zastosowane materiały 

budowlane (posiadające odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty) nie będą w żaden 

sposób oddziaływać na środowisko z uwagi na właściwy ich dobór pod kątem 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN.  

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - RUCHOWEJ MOSIR ORAZ DOSTOSOWANIE JEJ DO POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW 

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKÓW 15 

minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady powstałe w wyniku 

prowadzenia prac budowlanych będą na bieżąco zbierane przez wykonawcę robót i 

utylizowane lub wywożone w miejsce przeznaczone dla tego typu odpadów. Zieleń, 

pozostająca w strefie oddziaływania inwestycji, zostanie odpowiednio zabezpieczona. 

Przyjęte rozwiązania techniczne i realizacyjne, w tym czasowe, gwarantują możliwie 

najmniejszą uciążliwość dla środowiska w fazie realizacji projektu. 

W FAZIE EKSPLOATACYJNEJ projekt nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na 

środowisko z uwagi na fakt iż obiekty, będące przedmiotem projektu nie będą emitować 

hałasu powyżej dopuszczalnych norm ani odprowadzać nieoczyszczonych ścieków  do wód 

gruntowych.  

Obiekt kubaturowy, realizowane w ramach projektu, będzie uwzględniać rozwiązania 

proekologiczne. W szczególności planuje się zastosowanie technologii nisko 

energochłonnej. Szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania na energię oraz 

charakterystyki energetycznej budynku będzie zawierać dokumentacja projektowa. 

1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE INWESTYCJI 

Projekt tworzony jest z myślą o podniesieniu atrakcyjności turystycznej gminy Bukowno 

oraz wzmocnienie jej potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej.  Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-turystyczna zostanie rozbudowana dla 

uzyskania kompleksowego produktu turystycznego skierowanego do rodzin, ale również 

tworzącej bazę pobytową dla turystyki kongresowej.  

Dwie części budynku hali MOSiR Bukowno zostaną przebudowane i zmodernizowane by 

powstał nowoczesny obiekt turystyczny, realizujący politykę rozwojową Miasta, które łączy 

w sobie przemysł i turystykę. Zwiększenie oferty rekreacyjnej hali o centrum aktywności 

ruchowej i odnowy biologicznej, pozwoli rozwinąć turystykę kongresową oraz wzmocnieni 

ofertę dla grup dziecięcych i młodzieżowych.  

Ponadto z myślą o aktywnym wypoczynku zaplanowano zagospodarowanie terenu 

otaczającego MOSiR, tzn.:  

 Lokalizację dwóch wiat na ognisko, 

 

1.8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.8.1. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI 

 
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

ZAKRES 

DZIAŁANIA 
ELEMENTY PARAMETRY 

Budynek hali 

sportowej 

MOSiR w 

1. PRZEBUDOWĘ PIWNIC CZĘŚCI GOSPODARCZO- 

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA 

CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ODNOWY 
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Bukownie -  BIOLOGICZNEJ 

 Odkopanie i odgrzybienie ścian fundamentowych 150 m2 

 Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian 

fundamentowych 
150 m2 

 Rozebranie ścian działowych z cegły  188 m2 

 Rozebranie posadzek : 

z deszczułek  

z płytek na zaprawie 

476 m2  

181 m2 

295 m2 

 Zasypanie istniejącej niecki basenu, gruzem z 

rozbiórek. 
34 m3 

 
Wykonanie posadzki betonowej w miejscu 

likwidowanego basenu 
2 m3 

 
Budowa ścian działowych z cegły ceramicznej o 

grubości ½ cegły 
132 m2 

 Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z 

płyt styropianowych na podłogach piwnic 
476 m2 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod 

posadzkami z zaprawy cementowej, grubości 20 

mm 

476 m2 

 Wykonanie posadzki z płytek gresowych 

antypoślizgowych 
295 m2 

 Wykonanie posadzki sportowej tarketowej 181 m2 

 Adaptacja pomieszczeń na centrum odnowy 
biologicznej w tym: 
montaż sauny suchej  

montaż sauny mokrej wraz ze sterownikiem do 
pary 

montaż natrysku typu beczka 

montaż leżaków i solarów wiszących 

montaż wanny typu jacuzzi 

montaż wanny z hydromasażem 

 

5-6 m2 

11 m2 

 

1 sztuka 

1 komplet 

1 sztuka 

1 sztuka 

 Adaptacja pomieszczeń na centrum aktywności 
ruchowej w tym:  
Profesjonalny rower spinningowy 
 
Profesjonalny orbitrek treningowy 
 
Profesjonalna bieżnia elektryczna 
 

 

 

1 szt. 

1 szt.  

1 szt.  
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zakup sprzętu do ćwiczeń ruchowych: 
- mata do rehabilitacji stóp  
 
- taśma rehabilitacyjna  
 
- poduszka sensoryczna  
 
- piłka gimnastyczna  
 
- przyrząd do ćwiczeń nadgarstka  
 
- tablica do ćwiczeń manualnych dłoni  
 
- pętla Glissona  
 
- rolki naścienne do ćwiczeń kończyn górnych  
 
- rotor do ćwiczeń nóg  

 

5 szt. 

5 szt. 

5 szt. 

 

10 szt.  

5 szt.  

1 szt. 

1 szt.  

3 szt.  

3 szt.  

 
Wykonanie szybu żelbetowego, wraz z montażem 

podnośnika  
 Komplet 

 Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w nową 

armaturę 
komplet 

 Montaż drzwi wewnętrzne pomieszczeń 

sanitarnych, szatni i magazynów 
27 m2 

 Montaż drzwi aluminiowych do kotłowni o 

odporności ogniowej EI 30 
3 m2 

 Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami -wejście do 

siłowni  
9 m2 

 Wymiana instalacji sanitarnej, instalacji c.o. , 

wykonanie wentylacji mechanicznej 
476 m2 pc 

 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej 476 m2 pc 

Budynek hali 

sportowej 

MOSiR w 

Bukownie - 

2 Przebudowa i modernizacja budynku hali 

sportowej 
 

 Odkopanie i odgrzybienie ścian fundamentowych 122 m2 

 
Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian 

fundamentowych 
122 m2 

 Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku sali  864 m2 

 

Przebudowa elewacji frontowej na fasadę 

aluminiową 

Zamurowanie części otworów okiennych  

334 m2 

 

72 m2 

 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 2 790 m2 
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warstwy , z demontażem istniejącego ocieplenia 

 
Wykonanie pokrycia dachu membraną EPDM z 

izolacją cieplną i warstwą wyrównawcza 
1644 m2 

 
Rozebranie posadzek z deszczułek na hali 

sportowej 
790 m2 

 
Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z 

płyt styropianowych na podłogach  
790 m2 

 

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod 

posadzkami z zaprawy cementowej, grubości 20 

mm 

790 m2 

 

Wykonanie posadzki sportowej tarketowej hali z 

wydzieleniem i oznakowaniem 2 miejsc dla 

niepełnosprawnych 

790 m2 

 Rozebranie ścianek, z cegieł  266 m2 

 
Przebudowa holu pod trybunami, z wydzieleniem 

trzech sanitariatów 
193 m2 

 Montaż obróbek blacharskich  1 komplet 

 
Wymiana stolarki okienne na aluminiową z 

podokiennikami  
20 m2 

 
Uzupełnienie konstrukcji i wymiana pokrycia 

schodów wejściowych  
95 m2 

 

Modernizacja trybun hali sportowej przez: 

Wymianę posadzki trybun  

Wymiana siedzisk 

Wymiana poręczy 

 

223 m2 p 

320 sztuk 

24 m 

 

 
Uzupełnienie ubytków tynkarskich, pomalowanie 

fasady budynku 
1353 m2 p 

 

Rozbudowa instalacji wentylacji z modyfikacją 

kanału nawiewnego  

Zastosowanie urządzeń do odzysku energii 
cieplnej zgromadzonej w usuwanym powietrzu 

1006 m2 pc 

 

14 sztuk 

 

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia 1006 m2 pc 

 

Modernizacja systemu c.o. 

Wykonanie systemu złożonego z gazowych 

powietrznych pomp ciepła i wspomagających je 

kotłów gazowych -całość systemu wyposażona w 

automatykę pogodową. 

powierzchnia 

budynku 

1998 m2 

netto 
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Kompleksową wymianę instalacji rozprowadzającej 

systemu c.o 
720 mb 

 
Montaż nowych grzejników wyposażonych w 

zawory powrotne oraz w głowice termostatyczne 
60 [szt.] 

 

Modernizacja system c.w.u. zasilanego kotłem 

gazowym wspomaganego systemem 10 

kolektorów słonecznych, 

Wymiana instalacji rozprowadzającej wraz z 

cyrkulacją o odpowiedniej izolacji termicznej oraz 

zastosować wodooszczędnej armatury w punktach 

czerpalnych 

powierzchnia 

budynku 

1998 m2 

netto 

  

Modernizacja instalacji nagłaśniającej wraz z 

montażem nagłośnienia w ilości  niezbędnej do 

zapewnienia odpowiedniej słyszalności dźwięku 

-Głośniki Kolumnowe Bose 

-Wzmacniacz Cloud 

-Mikser Cloud 

-Mikrofony 

 

minimum 

4 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

Wiaty ogniskowe  Dwie wiaty ogniskowe  Po 30 m2 

Oświetlenie 

zewnętrzne 
 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego  

10 punktów 

świetlnych 

 
1.8.2. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA  BUDYNKU HALI MOSIR W BUKOWNIE 

Wymagania projektowe 

Odkopanie  ścian fundamentowych budynku, odgrzybienie ich metodą mechaniczną. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą dwóch warstw papy na lepiku oraz 
zaprawy cementowej ze środkiem wodoszczelnym, a następnie wykonanie termoizolacji z 
płyt styropianem o obniżonej absorpcji wody i grubości 14 cm. Metoda lekka, mokra, 
BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu 

λ=0,032 W/(mK).i zabezpieczenie jej warstwą foli kubełkowej 

Termoizolacja ścian zewnętrznych o powierzchni około 864 m2 metodą lekką- mokrą 
powyżej cokołu styropianem o polepszonych właściwościach termicznych o grubości 14 
cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik 
przewodzenia ciepła styropianu λ=0,031 
W/(mK). W części niepodpiwniczonej obiektu należy wykonać izolację termiczną do 
poziomu gruntu (główna hala sportowa). Kolejno wykonać roboty wykończeniowe elewacji 
zewnętrznych przez uzupełnienie ubytków tynkarskich, pomalowanie fasady, montaż 
nowych obróbek blacharskich takich jak podokienniki, rynny, i rury spustowe 
 
Przebudowa ściany frontowej hali przez zamurowanie części otworów okiennych elewacji 
frontowej 72 m2. Wymiana około 334 m2 elewacji frontowej z fasadą aluminiową wraz z 
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wymianą około 235,9 m2 okien  zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku 
przenikalności ciepła 0,9 (W/m2*K) i wymianą 13,62 m2 drzwi zewnętrznych o 
współczynniku przenikalności ciepła 1,3 (W/m2*K) 
Wymiana pozostałej stolarki okiennej około 20 m2 
 
Przebudowa dachu części hali oraz części administracyjno- gospodarczej, polegać będzie 
na demontażu istniejącego przykrycia z papy wraz z izolacją cieplną, następnie po 
oczyszczeniu dachu wykonanie nowej termoizolacji z wełny mineralnej oraz pokrycia z 
membrany EPDM  i warstwy wyrównawczej. 
 
Modernizacja dachu będzie polegała na demontażu istniejącego ocieplenia ułożona na 
stropie podwieszanym wraz z pokryciem papy o powierzchni 790 m2. Następnie wykonanie 
790 m2 nowego docieplenia  stropodachu nad halą poprzez ułożenie płyt z wełny 
mineralnej o grubości 21 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego 
λ=0,038 W/(mK). Wykonanie 85 m2 ocieplenia stropodachu poprzez przyklejenie płyt 
styropapy o grubości 23 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego 
λ=0,040W/(mK). 
Wykonaniu 768,19 m2 dachu poprzez ułożenie płyt styropapy od góry o grubości 23 cm. 
Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,040W/(mK).  
Ostatnie wykonane zostanie pokrycie z membrany EPDM  wraz z warstwą wyrównawczą. 
 
Wewnątrz budynku wykonane zostaną prace polegające na przebudowie  790 m2 
posadzki hali sportowej. Po demontażu istniejącej posadzek z deszczułek, wykonana 
zostanie izolacja cieplna ze styropianu o grubości 11 cm. Współczynnik przewodzenia 
ciepła materiału izolacyjnego λ=0,040 W/(mK) i przeciwdźwiękowa. Przed położeniem 
posadzki sportowej tarketowej hali z wydzieleniem i oznakowaniem 2 miejsc dla 
niepełnosprawnych, wykonana się warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej, 
grubości 20 mm. 
 
Wymienione zostanie również 223 m2 posadzki trybun, 24 m barierki widowni, oraz 320 

siedzisk.  

Hol wejściowy na halę sportową od strony trybun zostanie poddany modernizacji, 

rozebrane zostaną ścianki z cegieł ceramicznych około , uzupełnione zostaną posadzki 

oraz tynki. Funkcja holu i szatni pozostanie bez zmian. Przebudowany zostanie węzeł 

higieniczno- sanitarny w którym wydzielone zostaną trzy osobne toalety, dla kobiet, 

mężczyzn i osób niepełnosprawnych. Uzupełniona zostanie konstrukcja schodów 

wejściowych na halę wraz z wymiana pokrycia.  

Modernizacja systemu c.o. będzie realizowana przez wymianę obecnych pieców 

węglowych na gazowe powietrzne pomp ciepła i wspomagające je kotły gazowe( łączna 

moc systemu c.o około 170 kW). System ogrzewania posiadać będzie wyposażaniem w 

automatykę pogodową. Przewiduje się również kompleksową wymianę instalacji 

rozprowadzającej 720 mb oraz montaż nowych grzejników wyposażonych w zawory 

termostatyczne 60 [szt]. 

Modernizacji instalacji c.w.u. obejmuje: montaż nowego, wysokosprawnego źródła ciepła 
(kotła gazowego) wspomaganego przez system 10 kolektorów słonecznych o mocy 225 
[kwh/m2/rok] i powierzchni absorbera 1 kolektora słonecznego 1,91 m2. , 
Wymianie podlegać będzie również instalacja rozprowadzająca wraz z cyrkulacją w 
odpowiedniej izolacji termicznej. W punktach poboru zostaną zastosowana 
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wodooszczędna armatura. System c.w.u będzie współpracował z nowym zasobnikiem o 
pojemności 1000 dm3 
W budynku rozbudowana zostanie wentylacja mechaniczna z zastosowaniem 14   

urządzeń do odzysku ciepła z usuwanego powietrza. System bezkanałowy jest to zespół 

urządzeń, tzw. oxenow - jednostki z wmontowanym wymiennikiem krzyżowym o wysokiej 

sprawności odzysku ciepła. 

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia z wymianą  15  opraw sodowych na oprawy 

wstropowe LED o mocy 80 W, 287 opraw świetlówkowych na  44 oprawy świetlówkowe  

LED o mocy 18 W i na 243 oprawy świetlówkowe o mocy 9 W, oraz wymianie istniejących  

55 żarowych źródeł światła na żarówki energooszczędne LED o mocy 11 W. 

Odkopanie 150 m2  ścian fundamentowych piwnic, odgrzybieniu ich metodą mechaniczną. 

Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej za pomocą dwóch warstw papy na lepiku oraz 
zaprawy cementowej ze środkiem wodoszczelnym, a następnie wykonanie termoizolacji z 
płyt styropianem o obniżonej absorpcji wody i grubości 14 cm. Metoda lekka, mokra, 
BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu 

λ=0,032 W/(mK).i zabezpieczenie jej warstwą foli kubełkowej 

Przebudowa piwnic będzie zawierać:  

Rozebranie około 188 m2 ścian działowych, 476 m2 posadzek w tym: z deszczułek 181 m2, 

z płytek na zaprawie 295 m2. Gruz z rozbiórek posłuży do zasypanie istniejącej niecki 

basenu- 34 m3. Kolejno zostanie wykonana posadzki betonowej w miejscu likwidowanego 

basenu 2 m3. Następnie wykonana zostanie izolacja cieplna ze styropianu o grubości 11 

cm (Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,040 W/(mK)) i 

przeciwdźwiękowa. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, grubości 20 mm o 

powierzchni 476 m2.  

Nowe ściany działowych o powierzchni 132 m2 z cegły ceramicznej o grubości ½ cegły 

wzniesione tak by powstałe pomieszczenia realizowały nową funkcje piwnic.  

Przebudowane zostaną instalacje: sanitarne, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, 

centralnego ogrzewania,  

Powstanie instalacja wentylacji mechanicznej. 

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej 

Wykonanie szybu żelbetowego przy ścianie zewnętrznej wraz z podnośnikiem z poziomu 0 

na poziom -1, z którego korzystać będą użytkownicy centrum aktywności ruchowej i 

odnowy biologicznej 

Wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych  295 m2, i posadzki sportowej 

tarketowej 181 m2 w zależności od przeznaczenia pomieszczeń. 

Prace wykończeniowe będą polegały na  

Montażu armatury (natryski, muszle ustępowe, umywalki) 

Montażu wyposażenia szatni/przebieralni( siedziska, szafki) 

Montaż drzwi wewnętrzne pomieszczeń sanitarnych, szatni i magazynów 27 m2 

Montaż drzwi aluminiowych  o odporności ogniowej EI 30- 3 m2 
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Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami -wejście do siłowni  9 m2 

Montażu urządzeń centrum odnowy biologicznej w tym: 

montaż sauny suchej  

montaż sauny mokrej wraz ze sterownikiem do pary 

montaż natrysku typu beczka 

montaż leżaków i solarów wiszących 

montaż wanny typu jacuzzi 

montaż wanny z hydromasażem 

Projektant przed sporządzeniem projektu budowlanego winien wykonać koncepcję 

elewacji budynku po przeprowadzeniu modernizacji oraz koncepcji przebudowy elewacji 

frontowej wraz z planowaną częścią zamurowania oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Koncepcję układu funkcjonalnego holu wejściowego, koncepcję układ funkcjonalny piwnic 

,wraz z rozmieszczeniem nowego wyposażenia oraz koncepcje szybu żelbetowego przy 

ścianie zewnętrznej wraz z podnośnikiem z poziomu 0 na poziom -1, z wykorzystaniem 

koncepcji architektoniczno- budowlanej wnętrza części piwnic i foyer hali sportowej MOSiR 

w Bukownie opracowanej przez Tomasz Sikora Architekt Grupa Projektowa, oraz uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

Wykonanie systemu złożonego z gazowych powietrznych pomp ciepła i wspomagających 

je kotłów gazowych -całość systemu wyposażona w automatykę pogodową. 

Kompleksowa wymiana instalacji rozprowadzającej 720 mb oraz montaż nowych 

grzejników wyposażonych w zawory powrotne oraz w głowice termostatyczne 60 [szt]. 

Wykonanie systemu c.w.u zasilanego z kotła opalonego gazem ziemnym i wspomaganego 

z systemu 10 kolektorów słonecznych, wymiana instalacji rozprowadzającej wraz z 

cyrkulacją o odpowiedniej izolacji termicznej oraz zastosowanie wodooszczędnej armatury 

w punktach czerpalnych. 

Przedstawić koncepcje prowadzenia instalacji wewnętrznych oraz koncepcje modernizacji 

systemu c.o i c.w.u, oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Przedstawić koncepcję modernizacji schodów wejściowych między holem a halą sportową, 

oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 

1.8.3. BUDOWA 2 WIAT OGNISKOWYCH 

Wymagania projektowe: 

Projektant przed sporządzeniem projektu budowlanego winien wykonać koncepcję 

szczegółową obejmującą układ funkcjonalny obiektu, architekturę, lokalizację w 

terenie oraz wyposażenie oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.  
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Budynki wiat po ok. 30m2 o konstrukcji drewnianej, z utwardzonym podłożem. 

Wiaty z miejscami do siedzenia i stolikami umieszczonymi wewnątrz wyposażone w 

paleniska systemowe.  

Uwaga: Wymiary, materiały oraz ostateczną lokalizację poszczególnych wiat należy 

uzgodnić z zamawiającym. 

1.8.4 WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Projektant przed sporządzeniem projektu oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej winien wykonać koncepcję szczegółową obejmującą lokalizację  w 

terenie punktów świetlnych i przewodów podłączeniowych wraz z rodzajem przyjętych 

materiałów oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać normy i zalecenia wg norm  

 PN-EN 12464-2:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz,  

 PN-EN 12193:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie, 

 PN-EN 13201-1: 2007, Oświetlenie dróg: 

Oświetlenie zewnętrzne budynku hali i parkingu powinno zapewnić odpowiedni poziom 

luminancji, równomierność luminancji, z ograniczeniami zjawiska olśnienia - dla 

odpowiedniej kategorii miejsca.  

Do sterowania instalacją zaleca się zastosowanie systemu opartego o technologie 

inteligentne, umożliwiające zmianę natężenia światła w zależności od bieżących potrzeb 

użytkowników. 

1.9. ODSTĘPSTWA 

Zamawiający uznaje przedstawione w niniejszym dokumencie dane, w tym przebudowa 

obiektów, wielkości i parametry obiektów, jako orientacyjne, stąd dopuszcza wszelkie 

korekty na etapie projektowania pod warunkiem utrzymania podstawowych celów zadania 

i rodzaju oraz liczby obiektów.  

1.10. BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Wykonawca winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanych rozwiązań.  

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
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Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

o środki pierwszej pomocy, 

o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

o sprzęt p.poż, 

o łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca: 

o będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

o będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 

o zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach, 

POMIARY GEODEZYJNE 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 

zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 

ZAPLECZE BUDOWY 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny 

wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego 

do prowadzenia robót związanych z kontraktem.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 
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przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

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

budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie 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 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 

1129), 

oraz spełniać wymagania:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 poz. Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o drogach publicznych) (Dz.U. 2016 poz. 770 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ( Dz.U. 2016 poz. 124); 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dania 

24 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych), (Dz.U. 

2016 poz. 1020 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(2009, Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 
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 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. 2004 

r. Nr 130 poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

DZ.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650); 

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

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

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

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity 

Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.). 

 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 

elektronicznej w postaci plików edytowalnych. 

Projektant przed sporządzeniem projektów budowlanych winien wykonać 

Koncepcję szczegółową obejmującą układ funkcjonalny obiektów, architekturę, 

lokalizację w terenie oraz wyposażenie w media, oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 

dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 

„zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych.  

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  

Projekty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 

międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy 

Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały 

pierwszeństwo. Układ konstrukcyjny budynku hali należy poddać analizie statycznej 

zgodnie z przyjętym programem funkcjonalno-użytkowym. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

I ARCHITEKTURY  

Zastosowane w projekcie budowlanym przebudowy hali sportowej rozwiązania 

architektoniczne powinny: 

 Wkomponowywać się w istniejący krajobraz, w sposób przemyślany, współgrający z 

otoczeniem. 

 Gwarantować realizację podstawowych i planowanych zadań obiektu  – Hala 

sportowa MOSiR, w szczególności realizacji funkcji sportowo- rekreacyjnej 

 Poprawiać efektywność energetyczną budynku 
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 Dostosować obiekt dla osób niepełnosprawnych 

 Wpasować nowe funkcje centrum aktywności ruchowej i odnowy biologicznej 

 Zapewnić, żeby forma przebudowy budynku hali MOSiR nie odbiegała znacząco od 

istniejącego budynku pod względem zastosowanych rozwiązań architektonicznych, 

konstrukcyjnych i materiałowych oraz detali i kolorystyki elewacji, poszycia dachu i 

stolarki 

 

Zastosowane w projekcie wiat ogniskowych rozwiązania architektoniczne powinny: 

 Być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 Wkomponowywać się w istniejący krajobraz, w sposób przemyślany, współgrający z 

otoczeniem. 

 Gwarantować realizację podstawowych zadań obiektu. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z 

istniejącym zadrzewieniem, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do 

uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia  2004 r. o 

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627). 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy. 

Ponadto projekt  budowlany powinien spełniać wymogi Rozporządzenia 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 (Dz.U. Nr 202 z 16 września 2004 

roku, poz. 2072).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Instalacje wewnętrzne oraz przyłącza zostaną zaprojektowane jako nowe, z materiałów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Instalacje powinny być wykonane w sposób 

niezagrażający użytkownikom oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Instalacje 

wpływające na bezpieczeństwo użytkowania powinny być oznakowane w sposób 

jednoznaczny i czytelny (np. główny wyłącznik prądu, główne zawory wody 

Wewnętrzna Instalacja wody zimnej.  

Projektowaną instalacje wody zimnej w  należy połączyć z już istniejącą instalacją wody 

zimnej. Rury instalacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzkach.  

Zaprojektować należy przewody z tworzywa sztucznego wraz z osłoną z pianki PE. 

Bezpośrednie podłączenia punktów poboru należy wykonać z połączeń elastycznych( 

zbrojony wężyk instalacyjny). Na instalacji przed armaturą i urządzeniami zaprojektować 

należy zawory odcinające.  
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Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Przewody ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej należy zaprojektować z tworzyw 

sztucznych wraz z izolacją z pianki PE i podłączyć do zasobnika ciepłej wody użytkowej o 

pojemności około 1000 dm3 

Rury instalacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzkach nad przewodami 

wody zimnej.  Bezpośrednie podłączenia punktów poboru należy wykonać z połączeń 

elastycznych( zbrojony wężyk instalacyjny). Na instalacji przed armaturą i urządzeniami 

zaprojektować należy zawory odcinające.  

Instalacja musi zapewnić stały pobór wody projektowanemu centrum odnowy 

biologicznej. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Przewody wewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych 

PVC o złączach kielichowych łączonych na wcisk z uszczelkami EPDM ułożonych z 

odpowiednim spadkiem. Piony i podejścia należy prowadzić w bruzdach ściennych i 

szachtach technicznych. Projektowaną kanalizacje należy połączyć z istniejącym 

przewodami odpływowymi z budynku.  

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Należy Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania wodną, dwururową. Przewody 

rozdzielcze, piony oraz podejścia grzejnikowe należy wykonać z rur PP STABI łączonych 

poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody w obrębie kotła gazowego należy wykonać z rur 

miedzianych łączonych poprzez lutowanie. Główne przewody rozdzielcze doprowadzające 

czynnik grzewczy do grzejników należy rozprowadzić w obrębie piwnic. Przewody należy 

zaizolować otulinami z pianki PE. Na instalacji zastosować zawory odcinające kulowe 

gwintowane, zawory regulacyjne i równoważące. Zaprojektować grzejniki stalowe, 

płytowe dolnozasilane oraz dekoracyjne grzejniki łazienkowe. Zaprojektować zespoły 

przyłączeniowe oraz głowice termostatyczne. Instalację centralnego ogrzewania należy 

zasilić z projektowanego kotła gazowego, kondensacyjnego. 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej  
 
Należy zaprojektować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła dla planowanego 
centrum odnowy biologicznej i aktywności ruchowej zlokalizowanych w piwnicy budynku.  
 

Instalacje elektryczne  

 Przyłącza energetyczne poprowadzić od stacji Trafo do poszczególnych obiektów 

publicznych.  

 Trasę należy zaprojektować w minimalny sposób ingerujący w przestrzeń, stąd też 

planuje się zlokalizować podziemne kanały energetyczne w pasach drogowych dróg 

wewnętrznych 

 Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 

 Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych 

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i 
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parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi 

prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem 

kolizji. 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły — zabrania się odkrywania czynnych kabli 

energetycznych. 

 Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 

 Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

 Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z 

dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie 

warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który 

może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy, [co najmniej 25 cm nad 

kablem] układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 

20 cm. 

 Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i 

placami utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na kablach 

już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe dwudzielne. 

 Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. 

Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy szafach i innych obiektach 

pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urządzeniach). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

2.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRAC PROJEKTOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umową oraz za 

jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych, zastosowanych materiałów. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowane przez Wykonawcę, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa.  
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Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie zawarta 

między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów 

oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru. 

2.8. WYMAGANIA DODATKOWE 

 Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w 

dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi 

lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 

lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i 

zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Natomiast zakres zadań należy traktować sztywno. 

 Projekt musi być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w przypadku ich braku Projektant uzyska decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, stąd też przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie 

zapisy MPZP obowiązujące dla poszczególnych zadań. 

 Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować 

jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego dokumentu 

sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i uzyska akceptacje 

Zamawiającego. 

 Projektant wykona 1 dokumentację projektową, zawierającą cały zakres rzeczowy 

objęty niniejszym PFU. 

 Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć wpływ na 

ochronę środowiska. Projektant zapewni pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

 Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na 

terenie objętym opracowaniem.  

 Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych 

prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym również 

do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane. 

 Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 

Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i uzyskać 

odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

 Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi technologiczne 

i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Planowana inwestycja realizowana winna być zgodna z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna przyjętego uchwałą nr XLV/258/2005 

z dnia 30 czerwca 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez 

uchwałę nr LXIII/338/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku oraz uchwałę  XXVI/165/2012 z 

dnia 23 października 2012 roku.   
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3.2. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

zakresie działek, których jest właścicielem lub zarządzającym, tj.: 

Nr działki Zarządzający/ 

użytkowanie wieczyste 

Własność/ 

władanie 

98/6 i 98/7 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Bukownie 
Gmina Bukowno 

 

Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do 

projektowania Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem.   

 

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 

istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 

normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 

wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 

w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 

zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, 

Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 

zastosowania w robotach.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 poz. 290, 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

2015 poz. 1775), 

 Rozporządzenie 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 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

2015 poz. 1775), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych) (Dz.U. 2016 poz. 770 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. 

2011 nr 173 poz. 1034 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

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

(Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122 z późn. zm.);, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska; tekst jednolity 

2016, Dz. U. 2016 poz. 672)  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo wodne; Dz.U. 2015 poz. 2295, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; Dz.U. 2016 poz. 778), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz. 422 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; Dz.U. 2016 poz. 778), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Obwieszczenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
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rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku; Dz.U. 2014 poz. 112); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; Dz.U. 2016 

poz. 1131) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych ( Dz.U. 2012 poz. 463 )  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 

ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Dz.U. 2015 

poz. 139), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych; Dz.U. 2016 

poz. 1020 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie 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. Nr 25, poz. 133)  

Dobrać odpowiednie: 

Normy:  

 PN-EN 12670:2002P– Kamień naturalny Terminologia; 

 PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja 

i zgodność, 

 PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla 

asfaltów drogowych twardych; 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie; 

 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 
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 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i 

budowa; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i budowa; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

 PN-EN 40-5:2004P Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – 

wymagania; 

 PN-EN 40-6:2004P Słupy oświetleniowe - Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe 

– wymagania;  

 PN-EN 40-9:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 9: Wymagania specjalne dla 

słupów oświetleniowych z betonu strunowego; 

 PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje;  

 PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i 

tolerancje;  

 PN-EN 40-3-1:2013 Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja - 

Specyfikacja obciążeń charakterystycznych; 

 PN-EN 40-3-2:2013 Słupy oświetleniowe - Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja - 

Weryfikacja za pomocą badań; 

 PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012P Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania 

szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 

 PN-EN 12670:2002P – Kamień naturalny Terminologia; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność, 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie; 

 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i 

budowa; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 

budowa; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.40-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.40-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.40-00046
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.40-00046
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 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a.  Kopia mapy zasadniczej 

projektant uzyska we własnym zakresie  

b. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy 

projektant uzyska we własnym zakresie  

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków  

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia 

brak 

e. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

projektant uzyska we własnym zakresie 

f. Inwentaryzacja zieleni 

projektant uzyska we własnym zakresie  

g. Pomiary ruchu drogowego 

Nie dotyczy 

h. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy 

i. Audyt energetyczny  

Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku hali sportowej MOSiR w Bukownie 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 

administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie 

uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest 

uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia 

opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 

kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym 

i umowy. 
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