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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Temat opracowania: 
 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy budynku 
dydaktycznego, nasieniarni i szklarni doświadczalnych na terenie Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza  23 we Wrocławiu. 

 
1.Cel opracowania 

Celem zadana inwestycyjnego jest remont i przebudowa  budynku dydaktycznego, 
nasieniarni i szklarni doświadczalnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną . 

 
2.Dane z ewidencji gruntów: 
    

Jednostka ewidencyjna:       026401_1, M. Wrocław 
Obręb:                               0005- Plac Grunwaldzki 
Arkusz mapy:                     27 
Nr działki:                          25/2 
Powierzchnia działki   7,3743ha. 
Numer księgi wieczystej WR1K/57104/3 
 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1811 roku i jest wpisany do 
rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod nr 2374/2094 z dnia 05.02.1974 r.   
Budynki   są położone w północno-zachodniej części Ogrodu  Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. H. Sienkiewicza 21-23 we Wrocławiu . 
 

3. Opis stanu istniejącego inwestycji  - Działka nr 25/2  
  

3.1  Dane historyczne.  

Ogród Botaniczny we Wrocławiu powstał jako Kőniglichen Botanischen Garten w ramach 
programu Neubau des botanischen Museums der  Kőniglichen Uniwersitāt zu Breslau z lat 
1811-1877. Budynek nasieniarni (dawniej budynek gospodarczy) oraz przylegające do niego 
cztery szklarnie – dawniej oznaczone jako IV-VII powstały na podstawie projektu z lipca 
1907roku. Ogród botaniczny zlokalizowano przy odnodze rzeki Odry, z której obecnie na 
terenie Ogrodu pozostał staw, przy zbiegu ulic Sienkiewicza(dawniej Stern Straße) i 
Świętokrzyskiej (dawniej Kreutz Straße) w pobliżu kościoła Św. Krzyża i Katedry 
Wrocławskiej. Ogród botaniczny wchodzi w skład Wydziału  Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Wrocławskiego a jego powierzchnia liczy 7,3743ha. 
Następne obiekty powstały później tj. zabudowania trzema szklarniami przestrzenń pomiędzy 
szklarniami IV -VII przylegającymi do nasieniarni. Obecnie szklarnie te oznaczono kolejno od 
nr 1 -7 licząc od najdalej wysuniętej na wschód. Przebudowano również budynek nasieniarni 
dodając do niego poddasze użytkowe i zmieniając przeznaczenie budynku z gospodarczego 
na socjalno-usługowe. Kolejne obiekty, których ekspertyza dotyczy powstałych w latach 
1982-1987. Są to:  budynek dydaktyczny wraz z akwarium(1987r.) i szklarnie nr 8-12 wraz z 
halą(1982r.).  
Budynek nasieniarni jest obiektem dwukondygnacyjnym częściowo zagłębionym w gruncie w 
miejscu usytuowania dawnej kotłowni o wymiarach w rzucie 35,00 x 4,38m. Część budynku 
jest piętrowa a część parterowa. Wejścia do budynku znajdują się w elewacji północnej, 
wschodniej oraz w elewacji południowej – są to wejścia do poszczególnych szklarń  nr 1-7. W 
budynku dawniej mieściły się pomieszczenia warsztatu, doniczek, czerpaków, wiader, 



paczkarni, kotłowni i skład koksu oraz wzdłuż budynku od strony południowej tzw. 
Verbindungsstand czyli poziom łącznikowy, wykorzystany na pomieszczenie akwarium. 
Obecnie na parterze budynku znajduje się pomieszczenie monitoringu, sklep, pomieszczenie 
osób pełniących obowiązek ochrony obiektów a także niewykorzystane pomieszczenie po 
kotłowni a wzdłuż budynku w tzw. łączniku parterowym obecnie znajduje się Panorama 
Natury, na piętrze znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników ogrodu. Konstrukcja 
budynku jest murowana z cegły w układzie nośnym podłużnym a dach jednospadowy 
drewniany. 
Dane charakterystyczne budynku nasieniarni: 
- powierzchnia zabudowy – 35,00 x 9,38 =328,3m2 
- powierzchnia użytkowa -213,0m2 
- kubatura 934 m3 
- rok budowy – 1908 
Szklarnie nr 1-7 powstały odpowiednio w 1908 roku – nr 1,3,5 i 7 i po 1937r. – nr 2, 4 i 6. 
Szklarnie przylegają elewacjami północnymi do elewacji południowej nasieniarni, ich osie są 
prostopadłe do osi budynku nasieniarni. Są to obiekty niepodpiwniczone. Wejścia do szklarni 
usytuowane są w elewacji północnej od strony budynku nasieniarni i w elewacji południowej. 
Wymiary szklarni dużych to 22,0 x 6,0 lub 7,0m a małych 22,0 x 3,0m. Konstrukcja szklarni 
jest  stalowa oparta  na ścianach ceglanych. 
Dane charakterystyczne szklarni nr 1-7: 
- powierzchnia zabudowy – 2 x 22,0 x 6,0 + 2 x 22,0 x 7,0 + 3 x 22,00 x 3,0  = 770,0m2 
- powierzchnia użytkowa – 688,98m2 
- kubatura - 1796 m3 
- rok budowy – 1908 
Budynek dydaktyczny wraz z akwarium jest obiektem dwukondygnacyjnym częściowo                        
podpiwniczonym o dachu płaskim dwuspadowym. Podpiwniczenie mieści się w około 2/3 
powierzchni budynku. Budynek przeznaczony jest na pracownie naukowe, laboratoria, sale 
konferencyjną, pomieszczenia socjalne, kawiarnię oraz rozdzielnię elektryczną i węzeł MPEC. 
Do pomieszczeń piwnicznych prowadzi klatka schodowa usytuowana w centralnej części 
budynku. W budynku są dwie klatki schodowe prowadzące na piętro. Układ nośny budynku 
poprzeczny, szkieletowy na żelbetowych ramach wspornikowych. Dach ogniotrwały z płyt 
korytkowych. Na parterze budynku w pomieszczeniu łącznikowym pomiędzy budynkiem a 
szklarniami znajduje się akwarium z roślinami wodnymi. Akwaria usytuowane są na 
żelbetowym stropie nad piwnicami wzdłuż ścian podłużnych. Pomieszczenie akwarium i 
pomieszczenia Panoramy natury stanowią jeden ciąg dydaktyczny. 
Dane charakterystyczne budynku dydaktycznego: 
- powierzchnia zabudowy – 2250,0m2 
- powierzchnia użytkowa – 1575,4m2 
- kubatura - 11080 m3 
- rok budowy – 1987 
Szklarnie nr 9-12 powstały w 1982 roku. Szklarnie przylegają elewacjami północnymi do 
elewacji południowej budynku dydaktycznego a ich osie są prostopadłe do osi budynku 
dydaktycznego. Są to obiekty podpiwniczone. Podpiwniczone są szklarnie nr 8 i 11z wejściami 
od strony południowej a pod szklarnią nr 9 znajduje się zbiornik na deszczówkę. Ponad to, 
podpiwniczone są przestrzenie pomiędzy kolejnymi  szklarniami z wejściami od strony 
pomieszczeń piwnicznych budynku dydaktycznego tj od strony północnej. Wejścia do szklarni 
usytuowane są w elewacji północnej od strony budynku dydaktycznego i w elewacji 
południowej. Wymiary szklarnią zróżnicowane. Długość wszystkich wynosi 22,92m a 
szerokości w osiach ścian wynoszą odpowiednia dla szklarni od nr 8 do 12 -  5,40; 7,20; 
5,40; 7,20 i 10,80m. szerokość piwnic pomiędzy szklarniami wynosi w osiach ścian 1,80m. 



Ściany są żelbetowe grubości 25cm. Konstrukcja szklarni jest  stalowa oparta  na ścianach 
żelbetowych. 
Dane charakterystyczne szklarni nr 8-12: 
- powierzchnia zabudowy – 1072,65 m2 
- powierzchnia użytkowa – 1761,0m2 
- kubatura -  ok. 4 600 m3 
- rok budowy – 1982 
Hala wegetacyjna roślin powstała w 1982 roku. Hala usytuowana jest w narożu południowo-
zachodnim kompleksu budynku nasieniarni, szklarń i budynku dydaktycznego. Wymiary hali 
wynoszą 11,0 x 18,4 m a wysokość 8,60m. Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony o 
konstrukcji stalowej ramowej o dachu przeszklonym. Hala została wyremontowana na 
podstawie projektu budowlanego z 2006r. 
Dane charakterystyczne hali: 
- powierzchnia zabudowy – 198,4 m2 
- powierzchnia użytkowa – 196,4m2 
- kubatura -  ok. 1420,0 m3 
- rok budowy – 1982, remont – 2007r. 
 
3.2. Zapisy MPZP  
 
Teren jest objęty zapisami MPZP nr 362 Drobnera, Sienkiewicza (UCHWAŁA NR 
XXXVII/855/13  RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława 
Drobnera   i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu) i jest oznaczony symbolem 14ZP-U  
 
Uwarunkowania prawne ochrony konserwatorskiej.  
 
Ustala  się  strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem. 
Ustala    się   strefę   ochrony   konserwatorskiej   zabytków  archeologicznych na całym 
obszarze objętym planem. 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego  jest wpisany do rejestru zabytków 
Miasta Wrocławia pod nr 2374/2094 z dnia 05.02.1974 r.   
 
3.3.  Stan techniczny .  

 
Zbiorcze zestawienie stanów technicznych poszczególnych elementów wg Ekspertyzy   
technicznej  budynków:- nasieniarni,- budynku dydaktycznego wraz z akwarium,- szklarni 
wraz z halą opracowana przez rzeczoznawcę mikologicznego  i mykologiczno – budowlanego 
mgr inż.  Jan Kunerta w styczniu  2019 r. 

 
 

 

Lp 

 

 

 

Element budynku 

Stan techniczny 

Nasieniarnia Budynek 
dydaktyczno-
naukowy 

Szklarnie 
nr 1 - 7 

Szklarnie nr 
8 - 12 

Hala 
wegetacyjna 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Fundamenty mierny zadowalający średni mierny zadowalający 

2 Ściany mierny Osłonowa płd 
piętra – mierny, 
pozostałe - średni 

mierny mierny średni 



3 Kominy mierny mierny - - - 

4 Stropy średni Kanałowe i DZ-3- 
zadowalający, 
monolityczny - 
mierny 

- Nad 
piwnicami 
stalowo- 
żelbetowy 
średni, 
monolityczny 
pod szkl. 7/8 
- mierny 

- 

5 Stropodach - zadowalający - - - 

6 Więźba dachowa Stalowa – 
zadowalający, 
drewniana - 
średni 

- - - - 

7 Konstrukcja - - mierny a 
szklarni nr 7 
- zły 

średni zadowalający 

8 Schody zadowalający zadowalający mierny mierny - 

9 Pokrycie dachowe Papowe – 
mierny, 
szklano – 
blaszane - 
średni 

średni - - Patrz oszklenie 

10 Obróbki blacharskie, rynny 

dachowe, rury spustowe 

Obróbki – 
mierny, rynny i 
rury – średni 

Obróbki – średni, 
rynny i rury - 
zadowalający 

mierny mierny Obróbki średni 
a ściany 
zachodniej – 
mierny. Rynny i 
rury - średni 

11 Oszklenie - - mierny średni zadowalający 

12 Elewacje mierny średni mierny mierny średni 

13 Tynki wewnętrzne, 

okładziny ścienne 

mierny średni mierny mierny średni 

14 Posadzki, podłogi Posadzka w 
kotłowni – 
mierny, 
pozostała - 
zadowalający 

W akwarium i w 
piwnicy – mierny, 
pozost. - średni 

Szklarnie 1 i 
3 – zad. 
pozostałe - 
średni 

mierny zadowalający 

15 Stolarka(ślusarka)okienna zły Mierny a w części  
wsch. piętra - 
dobry 

mierny mierny zadowalający 

16 Stolarka(ślusarka)drzwiowa mierny Stolarka 
drzwiowa – 
średni, ślusarka 
drz. do szklarń – 
mierny, drzwi 
wejściowe – zad.  

Wewn. – 
mierny. 
Zewn.- 
sredni 

Wewn. – 
mierny. 
Zewn.- 
sredni 

zadowalający 

17 Malowanie Kotłownia – zły, 
pozost. zad. i 
średni 

Od miernego w 
piwnicach po 
zadowalający w 
pom. dydakt. 

mierny mierny zadowalający 

18 Izolacje przeciwwilgociowe brak Fundamentów – 
skuteczna, stropu 
pod akwarium - 
zły 

brak mierny zadowalający 

19 Dylatacje brak Między cz. 
podpiwniczona i 

zły zły - 



niepodpiwniczoną 
– zadowalający, 
na styku ze 
szklarniami – zły. 

19 Instalacje elektryczne mierny mierny mierny mierny zadowalający 

20 Instalacje wodne mierny mierny mierny mierny - 

21 Instalacje kanalizacyjne mierny mierny mierny mierny zadowalający 

22 Instalacje centralnego 

ogrzewania 

mierny średni mierny mierny Zadowalający – 
grzejniki. 
Orurowanie 
średni 

23 Instalacje wentylacyjne Grawit.-  średni mierny średni mierny zadowalający 

24 Instalacja odgromowa brak mierny brak brak  brak 

 
Stan techniczny elementów konstrukcji poszczególnych obiektów należy traktować 
indywidualnie.  
W budynku nasieniarni na szczególną uwagę należy zwrócić na zarysowanie 
zachodniej części budynku, zawilgocenie ścian związane z brakiem izolacji 
przeciwwilgociowych a także zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (schodów, 
stropu  i więźby dachowej przed czynnikami biologicznym i przed ogniem i stan 
stolarki okiennej. Kolejnym newralgicznym elementem są wszystkie instalacje a także 
dylatacje na styku ze szklarniami. 
W budynku dydaktyczno-naukowym na szczególną uwagę należy zwrócić na stan 
stropu pod pomieszczeniem akwarium, na stan ściany osłonowej południowej piętra, 
na zagrzybienie części pomieszczeń piętra od strony wschodniej , na stan stolarki 
okiennej w szczególności osadzonej w ścianie osłonowej południowej piętra, na 
zawilgocenia ścian, zarysowanie ścian i stropu. Kolejnym newralgicznym elementem 
są wszystkie instalacje a także dylatacje na styku ze szklarniami. 
W szklarniach nr 1-7 silnie uszkodzone są konstrukcje stalowe (w tym szczególnie 
silnie w szklarni nr 7), zarysowne oczepy i  ściany i zdekapitalizowane instalacje oraz 
stan dylatacji pomiędzy budynkiem nasieniarni a szklarniami. 
W szklarniach nr 8-12 silnie skorodowane są konstrukcje stalowe szklarń i silnie 
zarysowane ściany fundamentowe oraz ścianki na których opierają się konstrukcje 
szklarń. Rysy w ścianach w Tm fundamentowych są  wskrośne i przebiegają po całym 
obwodzie ścian i płyty fundamentowej. Problemem są także nieszczelne dylatacje na 
styku z budynkiem dydaktyczno-naukowym. Instalacje w szklarniach są w stanie 
technicznym miernym. 
W hali wegetacyjnej problemem są jedynie źle wykonane obróbki blacharskie ściany 
zachodniej w związku z tym woda opadowa zawilgociła ścianę i spowodowała korozję 
tynku. 
 

4. Zakres inwestycji  
 
4.1 Budynek dydaktyczny wraz z akwarium  
 

dostosowanie budynku do zgodności z przepisami ochrony pożarowej  oraz BHP  
wprowadzenie pomieszczenia wentylatorni szklarni   
wprowadzenie pomieszczenia stacji uzdatniania wody  
wprowadzenie pomieszczenia magazynowania sprzętu sezonowego  
wymiana przeszklonego dachu nad akwarium na pełny, z izolacją termiczną  lub  
częściowo przeszklony 



Wykonanie nowej  posadzki   akwarium 
 
Naprawa ścian . 
Wypełnienie dylatacji  
Odgrzybienie ściany i sufitów    
Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic  
Naprawa  stropu  nad piwnicami pod pomieszczeniem akwariów 
Naprawa  schodów  
Naprawa  posadzek  piwnic , wprowadzenie izolacji posadzek 
Wymiana tynków wewnętrznych   
Wymiana odspojonych  okładzin  ściennych  z płytek ceramicznych   
Wymiana skorodowanych   tynków zewnętrznych       
Ocieplenie elewacji    
Wymiana wszystkich obróbek blacharskich i rynien dachowych .  
Naprawa  kominów     
Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu nad częścią dwukondygnacyjną 
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
Wymiana instalacji wod-kan  
wymiana instalacji   co,  
wymiana wentylacji, w tym:  
wentylacja mechaniczna laboratorium  
wentylacja mechaniczna sali dydaktycznej na piętrze  
wentylacja mechaniczna z klimatyzacją  akwarium 
wentylacja mechaniczna  pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych przy hali wegetacji roślin  
wymiana  instalacji elektrycznych i niskoprądowych  
wymiana   instalacji  odgromowej  
sprawdzenie  drożności kanalizacji deszczowej oraz studzienek ściekowych w  
sąsiedztwie budynku - w przypadku niedrożności lub uszkodzenia kanalizacji 
deszczowej i studzienek należy dokonać ich udrożnienia, oczyszczenia lub naprawy. 
Ukształtowanie  terenu przy budynku  w  spadku dla umożliwienia swobodnego 
spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
  
 

4.2. Hala wegetacyjna roślin przy budynku dydaktycznym 
Zadaszenie dziedzińca ponad istniejącymi zadaszeniami obwodowymi - konstrukcja 
stalowa lub z drewna klejonego , przekrycie z poliwęglanu. 
Zaprojektowanie otworów okiennych  w ścianie bocznej dziedzińca w celu poprawienia 
przewietrzania . 
Uszczelnienie i remont zadaszenia obwodowego dziedzińca.  
Uszczelnienie lub wymiana zadaszenia szklanego  hali.   
Wentylacja mechaniczna antresoli hali.   
Nowe obróbki blacharskie ściany zachodniej w celu uniemożliwienia  zawilgacanie 
ściany od góry.  
Wymiana tynków, osuszenie ściany .   
Naprawa posadzki  
Wymiana obróbek i instalacji odgromowych i odwadniających  
Uwaga : 

Należy uwzględnić zabezpieczenie roślin podczas  robót wykonawczych . 

 
     4.3 Nasieniarnia  
 

dostosowanie budynku do zgodności z przepisami   ochrony pożarowej lub uzyskanie 
odstępstw  KW PSP na podstawie ekspertyzy.    



Przebudowa pomieszczeń socjalnych na 1 piętrze  w celu dostosowania do przepisów 
BHP. Pomieszczenia są przewidziane  dla studentów odbywających praktykę na 
terenie ogrodu, przewiduje się w jednym czasie około 20 studentów, 50% kobiet, 
50% mężczyzn ,  
przebudowa pomieszczeń na parterze w celu wprowadzenia pomieszczenia sklepu 
dostępnego z zewnątrz,  
zlokalizowanie pomieszczenia stacji uzdatniania wody w pomieszczeniu piwnicy ( w 
przypadku braku miejsca zlokalizowanie w piwnicy budynku dydaktycznego)  
zlokalizowanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt sezonowy  w pomieszczeniu 
piwnicy ( w przypadku braku miejsca zlokalizowanie w piwnicy budynku 
dydaktycznego)  
wymiana przeszklonego dachu nad Panoramą na dach pełny lub  częściowo 
przeszklony  
ocieplenie elewacji i ścian fundamentowych  
Prace remontowe:  
wzmocnienie fundamentów ,  
izolacje przeciwwilgociowe, osuszenie i  ocieplenie ścian 
izolacje przeciwwilgociowe  pionowe 
osuszenie ścian 
naprawa pęknięć ścian  
naprawa oraz zabezpieczenie p-poż. stropu nad parterem , impregnacja stropu 
drewnianego  
wzmocnienie z zabezpieczeniem p-poż.  lub wymiana schodów  
naprawa lub wymiana tynków wewnętrznych  , odgrzybianie skorodowanych 
powierzchni  
malowanie pomieszczeń  
wymiana posadzek, wprowadzenie izolacji posadzek,  
wymiana stolarki 
naprawa tynków  zewnętrznych  
wzmocnienie więźby dachowej, ocieplenie dachu , wymiana pokrycia dachu  
wymiana obróbek blacharskich , 
wymiana instalacji wod-kan i co,      naprawa kanałów co ,  
wymiana  i  zaprojektowanie  wentylacji   pomieszczeń  
wymiana  instalacji elektrycznych i niskoprądowych ( min. monitoring ) 
zainstalowanie  instalacji  odgromowej  
sprawdzenie  drożności kanalizacji deszczowej oraz studzienek ściekowych   w 
sąsiedztwie budynku - w przypadku niedrożności lub uszkodzenia kanalizacji 
deszczowej i studzienek należy dokonać ich udrożnienia, oczyszczenia lub naprawy. 
ukształtowanie  terenu przy budynku  w  spadku dla umożliwienia swobodnego spływu 
wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
Uwaga : 

Należy uwzględnić zabezpieczenie roślin podczas  robót wykonawczych . 

 
    4.4. Szklarnie  
       
    Szklarnie  nr 1-7 przylegające do nasieniarni  
 

Szklarnie te, z uwagi na ich stan techniczny powinny być gruntownie przebudowane, 
wraz ze ścianami, konstrukcją i wszystkimi instalacjami.   



Istniejącą  konstrukcję stalową oraz mechanizmy otwierania okien – należy zachować 
wewnątrz szklarni. 
Przebudowa szklarni  -  zaprojektowanie   fundamentów oraz nowej  konstrukcji    
zadaszenia  szklarni ponad istniejącymi obiektami  z zachowaniem geometrii dachu  . 
Przeszklenie termiczne z funkcją wietrzenia bocznego i górnego sterowanego 
elektrycznie . Szkło zespolone o wysokiej przepuszczalności światła i niskiej 
przepuszczalności energii słonecznej i cieplnej . 
Montaż ruchomych siatek zacieniających  nad zadaszeniem szklarni  sterowanych 
elektrycznie . Sposób montażu i zwijania siatek  ma  umożliwiać  wietrzenie górne 
szklarni.   
W części szklarni  siatki zacieniające mają być zlokalizowane pod zadaszeniem . 
Siatki wykonane z polietylenu o wzmocnionych brzegach . Stopień zacienienia ok.30-
45% - do uzgodnienia z Użytkownikiem  
Wymiana parapetów na rośliny na nowe o głębokości 50cm i 100cm  – z betonu 
architektonicznego  
Wymiana gruntu w parapetach . 
Przebudowa ścian rozdzielających szklarnie w celu poprawy izolacyjności termicznej .  
Wykonanie ścieżek edukacyjnych z miału kamiennego.  
W trakcie budowy nowych szklarń należy zwrócić szczególna uwagę na połączenie 
szklarni z budynkiem nasieniarni. Połączenie to - dylatacja, powinna zapewniać 
szczelność, tak aby uniemożliwić infiltrację wody opadowej do ściany nasieniarni. 
Prace naprawcze i remontowe  

Uszczelenienie kanałów pod posadzką,  
Naprawa ścian fundamentowych  
Naprawa ścian i posadzek piwnic w szklarni nr 7  
Naprawa warstw nośnych posadzek, wprowadzenie izolacji p-wilgociowej , wymiana 
nawierzchni  
Ściany szklarń należy od wewnątrz zabezpieczyć przeciw grzybom pleśniowym i 
glonom. 
Wymiana wszystkich   instalacji . 

Wymiana instalacji wod-kan i co  : 
instalacja wodna z uzdatnianiem. Projektowana stacja uzdatniania wody w budynku 
nasieniarni lub bud. dydaktycznym  
instalacja  co z istn. węzła cieplnego  ogólna i miejscowa pod parapetami dla roślin    
Zaprojektowanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  z chłodzeniem 
i regulacją wilgotności powietrza . Sterowanie  dla każdej szklarni oddzielnie. 
Projektowana maszynownia wentylatorni    w budynku dydaktycznym .   
Wymiana instalacji elektrycznych i niskoprądowych ( min. monitoring ): 
Nowa instalacja elektryczna ogólna, technologiczna ( ogrzewanie mnożarek )  , 
oświetleniowa ogólna i technologiczna ( specjalistyczne oświetlenie wspomagające 
wzrost roślin ),     odgromowa . 
Uwaga : 

Należy uwzględnić zabezpieczenie roślin podczas  robót wykonawczych . 

 
Wymagania dla poszczególnych szklarni: 

 

Szklarnie nr 1-3  

Temperatura zimą    8-15 0C 
Temperatura latem 25-30 0C 
Wietrzenie boczne i górne  



Regulacja temperatury latem 
Parapety dla roślin 50cm i 100cm 
Niska wilgotność powietrza    
Specjalistyczne oświetlenie  
Zwijane siatki zacieniające z polietylenu ( wzmocnione brzegi) na zewnątrz lub 
wewnątrz w zależności od rodzaju szklarni . Stopień zacienienia ok.30% 
Uzdatniona woda do podlewania roślin  
Mnożarki z ogrzewaniem podłoża  ( maty grzewcze) z termostatem sterowanym 
automatycznie oraz ręcznie w zakresie temperatury do 250 C – 4 sztuki o wymiarach 
ok. 200x100x30cm 
 
Szklarnia nr 4 – techniczna 
Mnożenie roślin + ukorzenienie 
Temperatura zimą    min. 15 0C 
Temperatura latem nie ma znaczenia 
Wietrzenie boczne i górne 
Niska wilgotność powietrza    
 mnożarka z ogrzewaniem podłoża  
Cieniowanie 45% 
 
Szklarnia nr 5 - bluszcze 
Temperatura zimą 8-15  0C 
Temperatura latem 20-25 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 
Wysoka wilgotność powietrza    
  
Szklarnia nr 6 - system 
Temperatura zimą   do 15 0C 
Wietrzenie górne  
Parapety dla roślin takie jak są 
wilgotność powietrza nie istotna   
mnożarka podgrzewana z lampą 
 
  
Szklarnia nr 7 
Jest podzielona na dwie części o podobnej 
funkcji- mnożenie roślin. 
 
I część (od strony inspektów) 
Temperatura zimą    min. 15 0C 
Temperatura latem nie ma znaczenia 
Wietrzenie boczne i górne 
Niska wilgotność powietrza    
3 mnożarki z ogrzewaniem podłoża  
Cieniowanie 45% 
II część (od strony budynku) 
Temperatura zimą    min. 24 0C 
Temperatura latem do 320C 
Wietrzenie boczne i górne 



wilgotność powietrza   80% 
1 mnożarka z ogrzewaniem podłoża  
Cieniowanie 45% 
Parapety do 1m szer. 
 

     
    Szklarnie nr 8-12 przylegające do budynku dydaktycznego i akwarium 

 
Konstrukcje te tworzą jedna spójną całość, dlatego wszelkie naprawy muszą być 
traktowane w nich całościowo.  
Naprawa ścian i płyt  fundamentowych  lub budowa nowych w uzgodnieniu z MKZ. 
Wprowadzenie izolacji p-wilgociowych. 
Naprawa stropów nad pomieszczeniami piwnicznymi tj. w szklarniach nr  8 i 11  
Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej  w pomieszczeniach 
piwnicznych. 
Naprawa  schodków w szklarniach prowadzących do pomieszczenia akwarium  oraz 
schodów prowadzących do piwnic. 
Wymiana wszystkich  warstw posadzek (posadzki antypoślizgowe) , wykonanie  
izolacji przeciwwodną posadzek, wymiana nawierzchni . 
Ściany szklarń należy od wewnątrz zabezpieczyć przeciw grzybom pleśniowym i 
glonom. 
 
Budowa  nowych szklarni z konstrukcją  w formie nadbudowy. Istniejącą konstrukcję 
stalową  szklarni należy zachować wewnątrz szklarni.  
Remont, uszczelnienie,  częściowa/całkowita  wymiana basenów i parapetów na 
rośliny,  
Montaż siatek zacieniających  
wymiana instalacji wod-kan i co, wentylacji, wymiana  instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych ( min. monitoring ) 
Zaprojektowanie nowej wentylacji z wentylatornia  w budynku dydaktycznycm , 
wentylacja z chłodzeniem  i oddzielnych sterowaniem dla każdej szklarni oddzielnie  
Instalacja uzdatniania wody. 
Uwaga : 

Należy uwzględnić zabezpieczenie roślin podczas  robót wykonawczych . 

 
Wymagania dla poszczególnych szklarni: 
 
Szklarnia nr 8: 
Temperatura zimą  około 20 0C 
Temperatura latem 22-28 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 
Parapety dla roślin około 40-50cm 
Wysoka wilgotność powietrza    
 
Szklarnia nr 9 – rośliny wodne 
Temperatura zimą  około 20 0C 
Temperatura latem 27-28 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 



Parapety dla roślin około 40-50cm 
Wysoka wilgotność powietrza    
 
Szklarnia nr 10 
Temperatura zimą  około 24 0C 
Temperatura latem 25-32 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 
Parapety dla roślin około 40-50cm 
Wysoka wilgotność powietrza  
 
Szklarnia nr 11  
Temperatura zimą 8-15 około  0C 
Temperatura latem 20-25 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 
Wysoka wilgotność powietrza    
 
Szklarnia nr 12   
Temperatura zimą  około 24 0C 
Temperatura latem 25-32 0C 
Wietrzenie boczne i górne  
Regulacja temperatury latem 
Parapety dla roślin około 40-50cm 
Wysoka wilgotność powietrza  
 

5. Etapowanie  inwestycji  
Wprowadza się etapowanie inwestycji (kolejność robót ustalana na etapie wykonania 
robót budowlanych ) : 

• Budynek dydaktyczny , 

• Akwarium, 

• Hala wegetacyjna roślin  z dziedzińcem, 

• Nasieniarnia , 

• Szklarnie nr 1,2,3,     

• Szklarnie  4,5, 6 ,7, 

• Szklarnie  8, 9 ,10, 

• Szklarnie  11,12 

 

6. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami . 
 Należy zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami . 
 

7. Zabezpieczenie roślin.  

W dokumentacji należy uwzględnić   zabezpieczenie  istniejących roślin  podczas robót 
wykonawczych .  Prace budowlane należy wykonywać w okresie letnim z uwagi na 
bezpieczeństwo roślin wrażliwych . 
 

8. Zakres zamówienia. 
Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego  przedsięwzięcia. 
Aktualizacja mapy do celów projektowych  
Uściślenie inwentaryzacji w niezbędnym do projektowania zakresie. 
Inwentaryzacja - ekspertyzą kominiarską obiektów  



Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie opracowania . 
Uzyskanie wytycznych konserwatorskich  MKZ i WKZ 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 

• Projekt budowlany z uwzględnieniem etapowania , z kompletem opinii i uzgodnień, 
w tym z uzgodnieniem z Miejskim   Konserwatorem Zabytków  oraz 
rzeczoznawcami  ds. san-hig, bhp i p-poż. 

• Projekt wykonawczy , uwzględniający podział na etapy  
• Przedmiar robót, uwzględniający podział na etapy, w którym kod pozycji określony 

zostanie zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, dla każdego etapu 
oddzielnie   

• Kosztorys inwestorski uwzględniający podział na etapy 
• Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów 

dotyczący tylko robót remontowych, uwzględniający podział na etapy 
• Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów  

dotyczący tylko robót związanych z przebudową, uwzględniający podział na etapy 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, uwzględniające 

podział na etapy 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•  Zbiorcze zestawienie kosztów , uwzględniające podział na etapy: 

- robót remontowych, 
- robót związanych z przebudową. 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Przedstawienie  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  terminem złożenia wniosku o 
pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, ostatecznej wersji  projektu budowlanego 
celem akceptacji 
Udzielanie  odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym. 
Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - 6 pobytów na 
budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie powyższej dokumentacji. 
Całość dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej. 

• projekt budowlany– w 3 egz., w tym  dwa egz. z oryginałami uzgodnienia  z WAiB 
UM Wrocławia 

• projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – w 3 
egz., 

• Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia meblowego   stanowiące 
załącznik do przetargu na dostawę mebli biurowych  - 3 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 Użytkownikiem 
obiektu      oraz    Pełnomocnikiem  Rektora  ds. zabytków    i uzyskać  ich pisemną 
akceptację . Należy  uzyskać wszystkie wymagane opinie , uzgodnienia  i sprawdzenia  
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów  prawa 
budowlanego, bhp i  ochrony p-poż. ( zgodnie z  przepisami Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych I Administracji  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej- Dz.U. z 2015 r., Poz. 2117 
wymagane jest opracowanie   scenariusza pożarowego ) oraz uzyskać ich pisemną akceptację 
o formie  protokołu dołączonego  do projektu budowlanego. 
 
Opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy należy przekazać w II etapach: 
Etap I:   

              -  projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  



              -  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
              -  kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego w WAiB UM Wrocławia   

 Etap II:  

     -  projekt budowlany zatwierdzony przez WAiB wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,  
     -  projekt wykonawczy, 
     -  przedmiary robót,   
     -  kosztorysy inwestorskie, 
     -  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 
Wykonawca   zapewni   opracowanie   przedmiotu   określonego  w   §  1  niniejszej  
umowy  
z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami prawa obowiązującego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności: 
- ustawy  Prawo  budowlane  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1202 tj.)  zwanej w dalszej treści 

umowy ustawą Pb, 
- rozporządzenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w   sprawie   

szczegółowego   zakresu   i  formy  projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 
tj.) 

- 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. z 2013 r. poz.1129 tj.)  

- 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.),  

 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  
powinny odpowiadać budynki i  ich  usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tj.  

    ze zmianami ) 
Dokumentacja    stanowić    będzie    podstawę    do    udzielenia    zamówienia   
publicznego  
w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać 
wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r.  poz. 
1986 ) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. 
 

9.  W załączeniu przekazujemy: 
     zał. nr 1.  Plan sytuacyjny   

 zał. nr 2.  Wypis i wyrys z ewidencji  gruntów 
 zał. nr 3.  Dokumentacja fotograficzna 
 zał. nr 4.  Ekspertyza techniczna budynków:- nasieniarni,- budynku dydaktycznego wraz z 

akwarium,- szklarni wraz z halą opracowana przez rzeczoznawcę 
mikologicznego  i mykologiczno – budowlanego mgr inż.  Jan Kunerta w 
styczniu  2019 r. - opis 

 
10. Uwagi dodatkowe: 

Ze względu na specyfikę zamówienia wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej  
po wcześniejszym ustaleniu terminu  z Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-
Inwestycyjnych,  Panią Agatą Kaznowską – tel. 71 322 59 57   w. 51. 
Uniwersytet Wrocławski posiada  dokumentację archiwalną dla części obiektów,  
w tym Koncepcję rewaloryzacji  budynku Kaktusiarni i szklarni nr 1-3 opracowaną  
przez pracownię Architekt S.C. Juliusz Modlinger i Marek Wołyniec we wrześniu 2018r.  

 


