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Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Temat opracowania:  
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy pracowni EC-STM 

(pok. nr 1) Zakładu Spektroskopii Elektronicznej przy ul. Cybulskiego 38 we 

Wrocławiu. 

 
Cel opracowania:  
 
Zapewnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy osobom pracującym  
i przebywającym w pracowni EC-STM, w której znajdują się stanowiska pracy z preparatami 
chemicznymi. 
   
 
W ramach opracowania należy: 
 

1.Zinwentaryzować pomieszczenie pracowni.  
2.Wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową remontu i przebudowy pracowni 
   EC-STM obejmującej następujący zakres prac: 

� wymianę istniejących okien (z zachowaniem koloru i  istniejącego ich podziału)  
-górne pola uchylno-rozwierne z zastosowaniem nawierzchniowego 
 otwieracza okien,  
-dolne pola ze zmatowioną szybą, rozwierne,  

� renowację drzwi wejściowych z wymianą zamka na szyfrowy  
� wymianę żaluzji pionowych na rolety 
� wykonanie podejścia pod ścienny natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką  

i z termostatycznym zaworem mieszającym  
� wykonanie nowej, zmywalnej, kwasoodpornej posadzki z kratką ściekową  
� zaprojektowanie nowej klimatyzacji spełniającej wymagania dot. prac. 

chemicznej 
� wykonanie niezbędnych poprawek w zakresie instalacji elektrycznej 

-listwy, kanały kablowe 
          -wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia lodówki podblatowej 
          -montaż dzwonka do drzwi  

� wykonanie prac malarskich ścian i sufitów 
 

 
W zakres zamówienia wchodzi: 
 

 1.Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego 

    przedsięwzięcia. 

 2.Wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym do projektowania zakresie. 

    3.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej:         

   a) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień  

                 b)Projekt wykonawczy we wszystkich branżach,  

           c)Przedmiar robót dla całości robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie 

z ustaloną  indywidualnie systematyką robót,  

     d)Kosztorys inwestorski dla całości robót, 



     e)Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów 

        dotyczący tylko robót remontowych, 

     f)Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów 

        dotyczący tylko robót związanych z przebudową i rozbudową, 

     g)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

     h)Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

      i)Zbiorcze zestawienie kosztów: 

            - robót remontowych, 

       - robót związanych z przebudową. 

      4.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

              5.Przedstawienie  (prezentacja)  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  terminem 

     złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia,  ostatecznej 

     wersji  projektu budowlanego celem akceptacji. 

       6.Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

       7.Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - 2 pobyty na 

          budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie powyższej 

dokumentacji.  

 

 Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany  

z Użytkownikiem obiektu,   Pełnomocnikiem  Rektora  ds. zabytków  z  rzeczoznawcą  do  

spraw  ppoż. i uzyskać ich pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do 

projektu budowlanego. 

            Dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego  
w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać 
wymagania ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisów wykonawczych  
do w/w ustawy: 

 
- obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

    (Dz. U. Nr 1129 z 2013 r.), 

 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) 
 

Dane z ewidencji gruntów:  
 
    Jednostka ewidencyjna:      Wrocław 
    Obręb:                               Plac Grunwaldzki 
    Arkusz mapy:                     24 
    Nr działki:                          29,30 
    Nr księgi wieczystej:           WR1K/00092412/2 
 
Opisy obiektu:  

  Pracownia EC-STM znajduje się w obiekcie stanowiącym zespół budynków znajdujących się 
przy ul. Cybulskiego 30-38, należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr IX/180/03 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 15.05.2003r.) obszar ten  leży w strefie ochrony krajobrazu 
kulturowego i w strefie obserwacji archeologicznej.  

  Kompleks budynków składa się z budynku czterokondygnacyjnego (ul. Cybulskiego 30-34) 
oraz z wieloskrzydłowego budynku przy ul Cybulskiego 38 – pięcio i 



sześciokondygnacyjnego. 
Budynki są podpiwniczone , w większości, z nieużytkowym poddaszem.  

  Dachy dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną.  
  Do budynku przy ul. Cybulskiego 38, od strony wschodniej, dobudowano 

dwukondygnacyjną rotundę z dachem płaskim, krytym papą. 
    Zespół obiektów wyposażony jest w instalacje: wodną i kanalizacyjną, deszczową, 
    centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej , klimatyzacji, 
    elektryczną, teletechniczną i odgromową. 

 
  Wejście i wjazd do obiektu znajduj się od strony ul. Cybulskiego. 
  Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania znajduje się na parterze budynku przy 

ul. Cybulskiego 38. W tej części zespołu ma swoją siedzibę Wydział Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  Wejście   do   pracowni  EC - STM   Zakładu   Spektroskopii  Elektronowej  Instytutu  Fizyki 
Doświadczalnej jest bezpośrednie z hallu głównego.  
Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowo-dydaktyczne Wydziału Fizyki i Astronomii 
oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak portiernia, szatnia, pomieszczenia stołówki. 

  Ze względu na niedogodne położenie pracowni EC-STM w stosunku do pozostałych pokoi 
Instytutu Fizyki Doświadczalnej, wystąpiła konieczność przystosowania tego pomieszczenia 
do prowadzenia dodatkowych zadań naukowych tj.: przygotowania preparatów 
chemicznych koniecznych do prowadzonych w tym miejscu badań. 

  Obecnie preparaty dostarczane są z pomieszczeń  znajdujących się w znacznej odległości 
od przedmiotowego laboratorium co stanowi zagrożenie dla wszystkich osób 
przebywających w tym budynku. 

  W ostatnim czasie w pracowni zostało zamontowane dygestorium.  
 
 
Uniwersytet Wrocławski posiada następujące materiały: 
 

1. Szkicową inwentaryzację części budynku przy ul. Cybulskiego 38 w wersji papierowej 
(pojedyncze rysunki rzutów).  

 
W załączeniu przekazujemy: 
 

1. Plan sytuacyjny  
2. Rzut pracowni 


