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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

      
Temat opracowania: 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stacji transformatorowej 
w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 
we Wrocławiu wraz z zasilaniem S.N. 20kV,zgodnie z t.w.p. 
 
Cel opracowania: 
 
Wybudowanie stacji transformatorowej zasilanej z dwóch niezależnych źródeł pozwoli na 
utrzymanie ciągłości zasilania przedmiotowego budynku. 
 
 
Zakres opracowania: 
 

1. Stan obecny w zakresie zasilania energetycznego obiektu. 
Aktualnie budynek jest zasilany dwoma niezależnymi przyłączami n.n. Posiada dwie 
tablice główne, oraz dwa rozliczenia z dostawcą energii. 
Rozwiązanie to nie pozwala na utrzymanie ciągłości zasilania które jest niezbędne, 
a więc należy wybudować stację transformatorową zasilaną z dwóch niezależnych 
źródeł (GPZ), i wyposażyć ją w dwa transformatory z których każdy w razie awarii, 
może przejąć moc całego obiektu. 

 
2. Podstawowe założenia techniczne dla nowoprojektowanej stacji 

transformatorowej: 
Według założeń moc zapotrzebowania wyniesie 700 kW (przy równoległym obciążeniu 
dwóch transformatorów po około 350 kW każdy). Przewiduje się budowę stacji 
w poziomie piwnic z wyjściem na zewnątrz obiektu – patrz studium projektowo-
kosztorysowe (Załącznik nr 1). 

 
Podstawowe założenia techniczne dla nowoprojektowanej stacji transformatorowej: 
• stacja dwutransformatorowa o komorach dla jednostek transformatorowych do 

1000 kVA każda, 
• transformatory suche 800 kVA każdy w 50% obciążony, 
• rozdzielnia S.N. 20kV z polami SN zgodnie z t.w.p., 
• zasilanie s.n. z dwóch niezależnych linii s.n.( TAURON), 
• rozdzielnia n.n. gwarantująca przez SZR bezprzerwową pracę obiektu, 
• rozwiązanie n.n. winno zapewniać zasilanie bezprzerwowe obiektu, 
• zasilanie obu tablic głównych w budynku, będzie się to wiązało z ich 

przeprojektowaniem, oraz znacznymi robotami kablowymi n.n. 
 

W ramach robót budowlanych należy przebudować w niezbędnym zakresie istniejące 
pomieszczenia piwniczne tj.: 
1. wybudowanie i wyposażenie dwóch pomieszczeń dla lokalizacji transformatorów, 
2. wybudowanie i wyposażenie pomieszczenia dla rozdzielni 20 kV, 
3. wybudowanie i wyposażenie pomieszczenia dla projektowanej rozdzielnicy głównej 

n.n., 
4. wykonanie wewnętrznych linii zasilających istniejące rozdzielnice Gmachu 

Głównego wraz z ich przebudową oddzielnie z obu sekcji n.n. stacji 
 



Zakres robót w piwnicach pokazano w załączonym studium, sugerowana wersja A-3. 
Z uwagi na to, że stacja wychodzi poza obręb budynku, częściowo podziemna, należy 
zapewnić pewne rozwiązania projektowe nie tylko elektryczne, ale również 
instalacyjne, konstrukcyjne i drogowe. 
Projekt przed złożeniem do pozwolenia na budowę musi być uzgodniony z: 
− Dystrybucja TAURON, 
− Konserwatorem Zabytków, 
− Rzeczoznawcą ds. BHP i zabezpieczeń P/Poż, 
− Pełnomocnikiem Rektora ds. zabytków,  
− Użytkownikiem obiektu, 
− Działem Przygotowania Inwestycji i Remontu UWr. 
Stacja ma gwarantować dużą pewność zasilania na wiele lat nawet przy awarii którejś 
z linii średniego napięcia lub awarii jednego z 2 transformatorów. 

 
Do opisu załączono opracowane studium projektowo-kosztorysowe (Załącznik nr1). 

 
W zakres zamówienia wchodzi: 
 

1. Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego 
przedsięwzięcia. 

2. Wystąpienie o akceptację dotychczasowego t.w.p. do TAURONu Polska Energia 
S.A.. 

3. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do projektowania zakresie. 
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 

a) projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień zarówno stacji jak i kabli 
S.N. i n.n., 

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) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) zbiorcze zestawienie kosztów. 

5. Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Zamawiającego, przed terminem 
złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, 
ostatecznej wersji projektu budowlanego celem akceptacji. 

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
7. Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców podczas przetargu. 
8. Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w tym 

3 darmowe pobyty na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie powyższej dokumentacji.  
Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany 
z Użytkownikami obiektu, Pełnomocnikiem Rektora ds. zabytków, z rzeczoznawcą 
do spraw ppoż. i uzyskać ich pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego 
do projektu budowlanego. 

 
Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany 
z Użytkownikami obiektu, Pełnomocnikiem Rektora ds. zabytków, z rzeczoznawcą do 
spraw ppoż., i uzyskać ich pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do 
projektu budowlanego. Należy uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia 
i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego i ochrony p-poż. 

 
 

 
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:    Stare Miasto 
Arkusz mapy:   26 
Nr działki:    3/1 
Nr księgi wieczystej:  WR1K/00057999/3 

 
Opisy obiektu:  
 
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, dla którego i w obrębie którego ma być 
zaprojektowana stacja transformatorowa, znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 we 
Wrocławiu (Obręb: Stare Miasto, arkusz mapy: AM 26, nr działki: 3/1). 
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego wpisany jest ( wpis z dnia 15.02.1962r.) pod 
nr 163 do Rejestru Zabytków Architektury i Budownictwa. 
Zespół urbanistyczny Starego Miasta wpisany jest (wpis z dnia 12.05.1967r.) do Rejestru 
pod nr 212 i zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994r. został 
uznany za Pomnik Historii. 
Obiekt znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta – rejon Uniwersytetu 
Wrocławskiego (Uchwała NR L/1753/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 lipca 
2002r.). 
Zgodnie z ww. planem teren na którym znajduje się obiekt jest: 

− w strefie A ochrony konserwatorskiej, 
− w strefie W ochrony archeologicznej, 
− w strefie E ekspozycji układu zabytkowego, 
− w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego śródmiejskiego odcinka rzeki Odry 

i wysp odrzańskich, 
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w latach 1728-1739 r. i jest 
najcenniejszym zabytkiem z okresu baroku w Polsce. 
Bryła budynku Gmachu Głównego jest zwarta, na planie zbliżonym do litery Y, wydłużona 
w kierunku południowy zachód – północny wschód, z główną fasadą równoległą do 
nadbrzeża rzeki Odry. 
Budynek posiada od trzech do sześciu kondygnacji nadziemnych z półpiętrami i jest 
prawie w całości podpiwniczony. Obiekt pokryty jest dachem stromym, wielospadowym. 
Nad wejściem głównym do budynku, znajdującym się w południowej jego stronie 
i prowadzącym do klatki schodowej (Schody Cesarskie), znajduje się 
sześciokondygnacyjna Wieża Matematyczna. 
Na wschód od Wieży Matematycznej znajduje się brama przejazdowa (Brama Cesarska) 
i przejście piesze stanowiące połączenie nadbrzeża z Placem Uniwersyteckim. 
Od strony południowej do budynku przylega bryła kościoła p.w. Najświętszego Imienia 
Jezus. Przejście Bramne stanowi łącznik pomiędzy bryłą główną Gmachu Głównego 
a kościołem. 
Budynek posiada 3 klatki schodowe. Klatki schodowe obsługują wszystkie kondygnacje 
oraz posiadają wejścia na poddasza. 



Budynek wybudowany został w tradycyjnej konstrukcji murowanej, nieuprzemysłowionej. 
Odbudowa Skrzydło III znajdujące się między Bramą Cesarską a Wieżą Matematyczną 
zostało odbudowane ze zniszczeń wojennych z wykorzystaniem współczesnych 
technologii. 
W Gmachu Głównym, w Auli Leopoldina, Sali Nehringa, Sali Oratorium Marianum 
zgromadzone są dzieła sztuki. Ze względu na konieczność zapewnienia im właściwych 
warunków oraz także dla poprawienia warunków pracy w Gmachu Głównym, 
przewidywana jest rozbudowa klimatyzacji obiektu, a co za tym idzie znaczny wzrost 
mocy zapotrzebowanej. 
 

 
W załączeniu przekazujemy: 
 
”Studium projektowo-kosztorysowe określające możliwości lokalizacji stacji 
Transformatorowej dla Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego” wykonana 
w 2016 r. przez ARCHITEKT S.C. Pracownia Projektowa  Juliusz Modlinger & Marek 
Wołyniec z Wrocławia 
 
 
 


