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Postępowanie nr BZP.2411.15.2019.EH 

Załącznik nr 8 do SIWZ  

                   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Temat opracowania: 
 

Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę, 
rozbudowę i remont w budynku Instytutu Historycznego UWr znajdującego się 
przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu na potrzeby realizacji Etapu IIc i IId robót. 
 
 

 
 
                               Zdj. 1 – budynek Instytutu Historycznego UWr.  

1. Cel opracowania 
 

Przebudowa, rozbudowa i remont w budynku Instytutu Historycznego UWr znajdującego 
się przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu- Etap IIc i IId robót. 
Etap IIc obejmuje wschodnią część skrzydła od ul. Uniwersyteckiej wraz z bramą 
przejazdową. 
Etap IId obejmuje całe skrzydło od ul. Szewskiej wraz z zagospodarowaniem dziedzińca.  
 
Do chwili obecnej dokonano przebudowy, rozbudowy i remontu części zachodniej skrzydła 
od ul. Uniwersyteckiej, skrzydła zachodniego z klatką K2.  
Obecnie prowadzony są prace związane z przebudową, rozbudową i remontem skrzydła 
południowego pomiędzy klatkami K1 i K2 pomieszczenia węzła cieplnego z korytarzem do 
niego prowadzącym. 

  
             

2. Funkcja obiektu   
 

Budynek pełni funkcję naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu robót funkcja nie ulegnie 
zmianie.  
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3. Dane z ewidencji gruntów oraz dane techniczne budynku. Stan istniejący.  

 
• Jednostka ewidencyjna: Wrocław; 
• Obręb: Stare Miasto; 
• Arkusz Mapy: AM 26; 
• Nr działki: 49; 
• Nr księgi wieczystej: WR1K/00059646/8; 
• Lokalizacja: ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław; 
• Liczba kondygnacji nadziemnych: 3; 
• Liczba kondygnacji podziemnych: 1; 
• Wysokość budynku: wg Inwentaryzacji architektonicznej; 
• Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych: wg Inwentaryzacji 

architektonicznej; 
• Powierzchnia użytkowa części podziemnej; wg Inwentaryzacji architektonicznej; 
• Kubatura: wg Inwentaryzacji architektonicznej. 

 
Dokumentację Źródłową stanowi dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy i 
remontu Budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego d. Rezydencja 
Piastów Legnicko - Brzeskich autorstwa Architektura – Rzeźba – Sztukaterie Sp. z o.o. z 
grudnia 2009 r. [Dokumentacja Źródłowa], na podstawie której wydana została decyzja 
nr 460/09 z 18.12.2009 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 934/2007 z 14.06.2007 r. z 
głównym projektantem mgr inż. arch. Andrzejem Kamińskim, w skład której wchodzą: 

• Projekt Budowlany Zamienny z października 2009 r.; 
• Projekty Wykonawcze z grudnia 2009 r.: 
• Projekt Wykonawczy Architektury I tom- zagospodarowanie terenu, 
• Projekt Wykonawczy Architektury II tom- projekt podstawowy, 
• Projekt Wykonawczy Architektury III tom- rysunki szczegółowe, 
• Projekt Wykonawczy Konstrukcji, 
• Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych, 
• Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych, 
• Projekt Wykonawczy Instalacji Sygnalizacji pożaru, 
• Projekt Wykonawczy Okablowania strukturalnego, 
• Projekt Wykonawczy Systemu tv przemysłowej, systemu kontroli dostępu, systemu 

sygnalizacji włamania, 
• Projekt Wykonawczy Systemu audiowizualnego i adaptacji akustycznej wnętrz, 
• Branżowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni także inne dokumenty, takie jak 
inwentaryzację architektoniczną, opinię techniczną budynku, czy opracowania 
konserwatorskie. 

 
4. Wartość zabytkowa obiektu 

 
Budynek Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, jest częścią tzw. "Campusu 
Leopoldinum" przy ul. Szewskiej 49. Stanowi on część zwartej zabudowy śródmiejskiej 
ścisłego centrum Starego Miasta. Został wpisany do Rejestru Zabytków wpisem nr 162 
z dnia 15.02.1962 r. Obszar „Campusu Leopoldinum” także został wpisany dnia 12.05.1967 
r. do Rejestru Zabytków pod nr 212, a zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 08.09.1994 r. uznano go za POMNIK HISTORII. 

 
5. Zakres opracowania/ Wymagane zmiany w stosunku do Dokumentacji Źródłowej 
oraz dodatkowe wymagania szczegółowe. 
 

1. Rozważenie alternatywnego rozwiązania dla podnośnika dla osób NPS poprzez 
zlokalizowanie go w rejonie bramy przejazdowej, w obrysie budynku zamiast urządzenia 
stojącego na zewnątrz. 
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2. Zaprojektowanie monitoringu dla wszystkich korytarzy i terenów zewnętrznych w 
związku z nasilającymi się aktami wandalizmu i włamań do pokoi biurowych. 

3. Zaprojektowanie dwóch portierni, jedna w rejonie obecnie funkcjonującej przy wejściu 
od ul. Szewskiej, druga zgodnie z projektem przy bramie przejazdowej od ulicy 
Uniwersyteckiej. Obydwie portiernie mają ze sobą współdziałać umożliwiając przejęcie 
monitoringu np. w czasie obchodu obiektu przez jednego z pracowników ochrony.  

4. Rozważenie zmiany lokalizacji szatni, ew. rozbicie jej na dwa pomieszczenia przy 
każdym z wejść. Dopuszcza się wariant szatni szafkowej w  jednej z lokalizacji. 

5. Rozważenie możliwości zrealizowania pionu toalet (1 oczko koedukacyjne) na każdej 
kondygnacji użytkowej skrzydła północnego, zlokalizowanego jak najbliżej sieni 
przejazdowej i nowej portierni. 

6. Przeniesienie istniejącej szafy dla sieci komputerowej do pom. nr 2/13 na czas realizacji 
robót w skrzydle północnym, aby zapewnić nieprzerwaną pracę sieci. Po zakończeniu 
remontu skrzydła północnego szafy zostaną przeniesione do docelowego pomieszczenia 
urządzeń teleinformatycznych, tj. 2.37. 

7. Uzyskanie nowych warunków zwiększenia mocy elektrycznej dla obiektu z 
uwzględnieniem mocy potrzebnej do działania projektowanego obiektu przy ul. Kuźniczej 
29B w wysokości ok. 300 kW. 

8. Dostosowanie rozwiązań projektowych do uzyskanych warunków, w tym modyfikację 
projektu stacji transformatorowej. 

9. Przygotowanie miejsca wpięcia wewnętrznej linii zasilającej w rozdzielnicy niskiego 
napięcia dla projektowanego obiektu przy ul. Kuźniczej 29B. 

10. Użytkownik określił standard wyposażenia multimedialnego sal seminaryjnych – 
projektor multimedialny, ekran zwijany, podstawowe nagłośnienie, jednostka centralna 
sterująca systemem, złącze sygnałowe na biurku prowadzącego do podłączenia źródeł 
mobilnych. 

11. Sala audytoryjna ma posiadać pełne wyposażenie multimedialne – szczegóły do 
ustalenia wg obecnych możliwości technologicznych. 

12. W sali nr 2/09, która stanowić będzie miejsce posiedzeń rady wydziału, należy 
zaprojektować projektor multimedialny, ekran zwijany, podstawowe nagłośnienie, 
jednostka centralna sterująca systemem nagłośnienie, , złącze sygnałowe na biurku 
prowadzącego do podłączenia źródeł mobilnych + mikrofon dla każdego użytkownika.  

13. Ze względów użytkowych planuje się pozostawienie amfiladowego przejścia w trakcie 
wschodnim pomiędzy pomieszczeniami 2/05, 2/06, 2/08 i 2/09. 

14. Dokonać aktualizacji rozwiązań projektowych przyjętych urządzeń i materiałów 
uwzględniając obecnie dostępne i stosowane w budownictwie przy założeniu nie 
pogarszania warunków funkcjonalnych obiektu. 

15. W lokalu gastronomicznym nie należy projektować wyposażenia. Przewidzieć należy 
jedynie przyłącza wszystkich instalacji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania 
lokalu. 

16. Roboty budowlane w węźle cieplnym, na korytarzu prowadzącym na zewnątrz budynku 
oraz wymiana węzła będzie zrealizowana w obecnie trwającym etapie robót. Wykonawca 
uwzględni zaprojektowanie wszelkich robót na instalacjach ciepłowniczych i innych oraz 
robót budowlanych uzupełniających mających na celu doprowadzenie instalacji o stanu 
ostatecznego z uwzględnieniem stanu obecnego. 

17. Sieć tranzytowa stanowiąca własność FORTUM nie może być naruszona. 
18. Utrzymanie rozwiązania projektowego polegającego na wykonaniu izolacji ścian 

fundamentowych piwnicznych z wykorzystaniem iniekcji krystalicznej powierzchniowej 
rastrowej wykonywanej od wewnątrz bez konieczności odkopywania budynku do 
poziomu ław fundamentowych. 

19. Wykonawca zapewni jednolitości standardów wykończenia wnętrz i elewacji, użytych 
materiałów i technologii oraz wyposażenia. 
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20. Optymalizacja instalacji centralnego ogrzewania pod kątem zmniejszenia ilości pionów, 
zastosowania rozdzielaczy i instalacji podposadzkowej na poszczególnych piętrach.  

21. Utrzymanie standardów materiałów wykończeniowych nie gorszych niż zastosowanych w 
przebudowanych juz skrzydłach oraz w Dokumentacji Źródłowej oraz zastosowanie 
wszelkich rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z budynku.  

 
6. Zakres zamówienia. 
 

   6.1. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową wykonawczą i 
kosztorysową niezbędną do zakończenia przebudowy i remontu  budynku Instytutu 
Historycznego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu wraz ze STWIORB obejmującą: 

     a)Projekty wykonawcze poszczególnych branż włącznie z pracami konserwatorskimi 
dla całego zakresu robót,  

     b)Przedmiary robót,  w  którym  kod  pozycji  określony  zostanie  zgodnie  z 
ustaloną indywidualnie systematyką robót z podziałem na roboty remontowe i 
roboty inwestycyjne,  

     c) Kosztorysy inwestorskie z podziałem na roboty remontowe i roboty inwestycyjne, 
 f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
 g) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 h) Zbiorcze zestawienie kosztów: 
        - robót remontowych, 
        - robót związanych z przebudową. 

UWAGA!! Dokumentacja musi obejmować pełny zakres robót budowlanych, 

konserwatorskich, instalacyjnych i zagospodarowania terenu przewidzianych 

do wykonania w realizacji etapów IIc i IId. Nie dopuszcza się pominięcia 

jakiegokolwiek rodzaju robót/ elementu ani jego określenia, lub określeń „wg 

projektu wykonawczego z 2009 r.” lub podobnego. 

6.2. Wykonawca będzie udzielał  odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu 
przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.    

    6.3. Całość dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej w ilościach: 

• projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– w 4 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 wykonawczy z Użytkownikami 
obiektu, Pełnomocnikiem Rektora UWr., i uzyskać  ich pisemną akceptację w formie 
protokołu dołączonego do dokumentacji. Należy uzyskać zgodę właściciela autorskich praw 
osobistych autora Dokumentacji Źródłowej. Jeżeli zadzie taka konieczność, Wykonawca 
uzyska wymagane zgody wszelkich instytucji zewnętrznych, które będą konieczne do 
przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami. Wprowadzone 
zmiany nie mogą skutkować koniecznością zmiany obecnego pozwolenia na budowę. 
 

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 
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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.),  

    
 


