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Nr postępowania: BZP.2411.26.2018.EH 
Załącznik nr 4 do SIWZ  

  
                   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Temat opracowania: 
 

dokumentacja   projektowo  –  kosztorysowa remontu i przebudowy zabytkowego 
audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 
13 we Wrocławiu. 
 
 

 
 
                               Zdj. 1 – audytorium Wydziału Chemii UWr.  

1. Cel opracowania 
 

            Remont i przebudowa zabytkowego modernistycznego audytorium Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego wynikające z uwzględnienia wymagań określonych w wytycznych 
konserwatorskich oraz obowiązujących przepisach budowlanych, zwłaszcza p.poż. i  normach 
budowlanych.  

             
2. Funkcja obiektu   
 
Budynek będzie pełnił funkcję naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego (dwie duże sale wykładowe będą nadal spełniać swoją funkcje dydaktyczną z 
wykorzystaniem technik multimedialnych) oraz będzie stanowił część planowanego poza 
uczelnianego centrum konferencyjnego.  

 
3. Dane z ewidencji gruntów oraz dane techniczne budynku  

 
• Jednostka ewidencyjna: Wrocław 
• Obręb: Plac Grunwaldzki 
• Arkusz Mapy: AM 35 
• Nr działki: 49/4  
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• Nr księgi wieczystej: WR1K/00047386/0 
• Lokalizacja: ul. F. Joliot-Curie 13, 50-367 Wrocław  
• Liczba kondygnacji nadziemnych 2 
• Liczba kondygnacji podziemnych 1 
• Wysokość budynku 11,24m 
• Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych 1067,8m2 
• Piwnica przeznaczona jest w całości na pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny 

FORTUM oraz wentylatornię.  Wentylatornia połączona jest kanałami podziemnymi z 
czerpnią (poza obrysem obiektu), pozostałe pomieszczenia służą jako magazyny. 

• Powierzchnia użytkowa części podziemnej 128,2m2  
• Kubatura: 9354m3 

 

Budynek audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, położony jest w 
Kampusie Grunwaldzkim Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 13. Stanowi on 
element zespołu urbanistycznego budynków Wydziału Chemii, na który poza samym 
audytorium składają się: wysoki budynek naukowo-dydaktyczny, oraz niski 
trzykondygnacyjny budynek laboratoryjno-dydaktyczny. Budynek audytorium połączony jest 
nadziemnym łącznikiem z budynkiem laboratoryjno-dydaktycznym.  
           
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na 
tym terenie obowiązuje uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia nr L/1177/18 z dn. 
11.01.2018 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia – które określa wytyczne dla kształtowania zabudowy oraz nakreśla politykę 
przestrzenną terenu.   

 
4. Wartość zabytkowa obiektu 

 
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zostało wpisane w roku 2012 do 
rejestru zabytków nr A/5833 z dnia 11.06.2012r., jako wartościowe dzieło architektury 
późnego modernizmu. Budynek został zaprojektowany przez Krystynę i Mariana Barskich w 
latach 1966-1967 a zbudowany w latach 1970-1971. Obiekt należy do nurtu powojennego 
modernizmu, stanowi część zespołu architektonicznego w którym wszystkie trzy budynki 
(stanowiące siedzibę Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) zostały ze sobą 
połączone i tworzą zespól horyzontalnych i wertykalnych brył.  

 
5. Opis stanu istniejącego inwestycji: 

 
Budynek Audytorium Chemii składa się dwóch kondygnacji nadziemnych w układzie 
półpodestowym i jednej kondygnacji podziemnej. W piwnicy znajduję się: wentylatornia, 
węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe oraz przełazowe kanały czerpni powietrza dla 
wentylacji. Na parterze zlokalizowane są: hol wejściowo-rekreacyjny, toalety, portiernia, 
szatnia i były kiosk. Na piętrze zlokalizowane są: dwie sale wykładowe o powierzchni 122,7 
m2 i 228,3 m2  (121 i 238 osób), powierzchnia rekreacji i komunikacji wraz z rampami 
komunikacyjnymi oraz zapleczem sal audytoryjnych.  
          
a) budynek wyposażony jest w instalacje: 

- wodno-kanalizacyjne  
- c.o. (grzejniki żeberkowe, rurowe, ruraż stalowy) 
- elektryczne  
- uziemiającą i odgromową 
- telefoniczną 
- komputerową   
- alarmową (alarmy włamaniowe) 
- przeciwpożarową (instalacja wodociągowa do celów ppoż. hydrantowa), gaśnice  
  proszkowe i pianowe 
- wentylacyjną (grawitacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz  
  klimatyzacja) 
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- instalacja gazowa - nie występuje 
 

b) układ konstrukcyjny i rozwiązania materiałowe: 
 

• fundamenty – żelbetowe, 
• ściany konstrukcyjne – budynek o konstrukcji szkieletowej, słupowo-ryglowej,   
• dach budynku – kratownica, płyta dachowa azbestowo-cementowa z wypełnieniem 

styropianem, pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, 
• ściany zewnętrzne – okładzina elewacyjna aluminiowa (blacha fałdowana) z izolacją 

termiczną z płyt azbestowo-cementowych,  
• stolarka okienna - aluminiowa, fasada szklana wykonana w technologii aluminiowej, 
• stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa oraz stalowa, 
• ściany działowe – ceramiczne (gazobeton, cegła dziurawka) oraz prefabrykowane,  
• stropy – żelbetowe, 
• schody, tarasy – żelbetowe, posadzki lastryko, terakota, ceramiczne oraz 

kamienne, 
• balustrady – konstrukcja stalowa, pochwyty drewniane, 
• obróbki blacharskie- blacha ocynkowana, 
• tynki i okładziny wewnętrzne – tynki cementowo-wapienne, boazerie, okładziny 

ceramiczne, 
 

Stan techniczny konstrukcji budynku określono jako dostateczny. Konstrukcja dachu jest w 
stanie dobrym natomiast pokrycie dachowe w stanie dostatecznym i złym.  
Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym pozwalającym na dalsze eksploatowanie 
pod warunkiem wykonania niezbędnych prac budowlanych. 
  
Wnętrze obu sal audytoryjnych stanowi jeden z najistotniejszych walorów zabytkowych 
obiektu, jako unikatowy zespół zachowanych w stanie niezmienionym wnętrz późno- 
modernistycznych, o indywidualnym wyrazie i dobrze zachowanych detalach, stanowiących 
całość spójną formalnie z rozwiązaniami architektonicznymi obiektu. 
 

    
           Zdj. 2 –  wnętrze sali audytoryjnej  
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5. Zakres opracowania. 
 
1. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielobranżowej, 

2. Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz studium architektoniczno-historycznego 

budynku (częścią studium powinna być inwentaryzacja dokumentująca obecny stan 

zabytku, w formie architektonicznej, opisowej i fotograficznej).  

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i częściowej przebudowy 

obiektu mającej przede wszystkim na celu dostosowanie budynku do obowiązujących norm, 

przepisów przeciwpożarowych i aktualnych warunków technicznych oraz uzyskanie 

odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie, gdzie niemożliwe jest dostosowanie 

obiektu do ww. przepisów, z zachowaniem istniejącej architektury wnętrz, mebli i detali 

oraz oryginalnych materiałów użytych do budowy i wykończenia obiektu.  

4. W zakresie prac przedprojektowych należy wykonać zwłaszcza: 

4.1. Opracowanie badań i ekspertyz osiadania budynku i na ich podstawie opracowanie 

projektu  ustabilizowania osiadań budynku i wzmocnienia fundamentów, 

5. W zakresie opracowania remontu i przebudowy należy w projekcie zagospodarowania 

terenu obiektu uwzględnić zwłaszcza:  

5.1. Remont schodów, tarasów zewnętrznych i małej architektury z zachowaniem ich  

pierwotnego kształtu i formy, 

5.2. Zagospodarowanie terenu obejmujące obsługę p.poż., rewaloryzację zieleni oraz  

wprowadzenie funkcji rekreacji w przyległym do audytorium terenie,  

6. W zakresie opracowania dokumentacji przebudowy budynku objąć  zwłaszcza:  

6.1. Zaprojektowanie ewentualnej przestrzeni multimedialnej, wielofunkcyjnej na 

parterze budynku z możliwością prowadzenia warsztatów naukowych i 

dydaktycznych, stworzenia zaplecza konferencyjnego, cateringu itd., dla 

użytkownika ze strony Uczelni i użytkownika zewnętrznego,  

6.2. Zaprojektowanie dostępu osób niepełnosprawnych do dwóch sal audytoryjnych oraz 

przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w tym przebudowę toalet na 

parterze i wprowadzenie toalety dla osób niepełnosprawnych,  

6.3. Przebudowę kondygnacji piwnic celem dostosowania do aktualnych warunków 

technicznych pomieszczeń wentylatorni, węzła cieplnego i układu wentylacji 

mechanicznej, 

6.4. Usunięcie istniejącego pokrycia dachowego i przystosowanie go do aktualnych 

przepisów (usunięcie płyt azbestowo-cementowych) oraz wymianę instalacji na 

dachu (uziomy, kominki, obróbki blacharskie, wentylatory dachowe itd., 

6.5. Usunięcie elementów ścian audytoryjnych, wykonanych z użyciem płyt azbestowo-

cementowych oraz skutków zawilgoceń i zaprojektowanie  ścian działowych   

budynku  wg aktualnych norm , z ich pełnym odtworzeniem kształtu i formy, 

6.6. Dostosowanie instalacji  do aktualnych norm i przepisów, 

7. W zakresie opracowania dokumentacji remontu  budynku należy uwzględnić zwłaszcza: 

7.1. Wymianę fasad szklanych z odtworzeniem pierwotnej formy przeszkleń i 

odtworzenie elewacji, 

7.2. Zabezpieczenie przeciwogniowe mebli i siedzisk, okładzin drewnianych, boazerii 

akustycznych, z pełnym odtworzeniem podziałów kompozycyjnych ścian i innych 

zabytkowych  elementów wyposażenia stałego, 

7.3. Analizę wyposażenia parteru z możliwością odtworzenia zabytkowego wyposażenia 

szatniowego w obrębie przestrzeni wielofunkcyjnej parteru. 
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6. Zakres zamówienia. 
 

   6.1. Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego  

przedsięwzięcia. 

   6.2. Opracowanie prac przed projektowych dla budynku audytorium - inwentaryzacji  

          architektoniczno-budowlanej wielobranżowej budynku, inwentaryzacji dendrologicznej,  

          zagospodarowania terenu, mapy do celów projektowych, dokumentacji historyczno- 

          architektonicznej,  programu prac konserwatorskich, oraz wszelkich niezbędnych  

          ekspertyz, badań i opracowań związanych z przedmiotem zadania.       

   6.3. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 

     a)  Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień, w tym z uzgodnieniem 
          z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem zabytków. 
          Obowiązkowo, przed uzyskaniem decyzji Konserwatorskiej należy uzyskać 

zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
     b)  Projekt wykonawczy,  

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

ustaloną 

    indywidualnie systematyką robót,  

     d)  Kosztorys inwestorski, 

   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,  

 g)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 h)  Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 i)   Zbiorcze zestawienie kosztów: 

        - robót remontowych, 

        - robót związanych z przebudową. 

6.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

6.5. Przedstawienie  (prezentacja)  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  terminem 

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

wersji  projektu budowlanego celem akceptacji.  

6.6.  Udzielanie  odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym.    

    6.7.  Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego  

        - 6 pobytów na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie  

        powyższej dokumentacji.  

    6.8. Całość dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej. 

• projekt budowlany uzgodniony z WAiB UM Wrocławia – w 5 egz.,  

• projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – w 5 egz., 

• przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie  – w 3 egz., 

• całość dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki –„AutoCAD 2002” i pdf,  

przedmiary i kosztorysy inwestorskie – pdf i NORMA, część opisowa projektu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – pdf i Word) – w 3 egz. 

Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z Użytkownikami 

obiektu,  z  rzeczoznawcą  do  spraw  ppoż., Pełnomocnikiem Rektora UWr., i uzyskać  ich 

pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do projektu budowlanego. Projektant 

powinien przewidzieć w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu zadania 

etapowanie robót budowlanych.  Należy uzyskać zgodę właściciela autorskich praw 

osobistych do projektu budynku na każdym etapie opracowania, opisanego j.n. 
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6.9. Opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy należy przekazać  

Zamawiającemu w II  etapach :  

• Etap I:   

-uzyskanie wytycznych konserwatorskich i opracowanie programu prac  

 konserwatorskich,  

                - uzyskanie odstępstw od aktualnych przepisów i uzgodnienie ich z 

Konserwatorem  

                  Zabytków i Zamawiającym,   

                  - projekt budowlany, 

                    - kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego w UM Wrocławia  –   

                       w Wydziale Architektury i Budownictwa. 

• Etap II:  

           -  projekt budowlany zatwierdzony przez WAiB wraz z decyzją o pozwoleniu na  

               budowę,  

     -  projekt wykonawczy, 

     -  przedmiary robót, 

     -  kosztorysy inwestorskie, 

     -  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

     -  informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

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 ww. ustawy: 
 

- rozporządzenia 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.), 

- rozporządzenia 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.),  

 

7.  W załączeniu przekazujemy: 
 
   1. Wypis i wyrys  
   2. Plan sytuacyjny  
   3. Dokumentacja fotograficzna  
   4. Rzut pomieszczeń - stan istniejący 
   5. Protokół okresowej kontroli stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego 
    
    
 

 


