
 

Nr postępowania: BZP.2711.9.2020.BO 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

  
   

I. TEMAT OPRACOWANIA: 

 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu i przebudowy Biura ds. 

Promocji w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. 

Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 

 

1.1  Cel opracowania 

 

Remont przeciekającego dachu, poprawa klimatyzacji w pomieszczeniu, uporządkowanie 

sieci elektrycznej i internetowej, aranżacja pomieszczeń.  

 

1.2 Dane z ewidencji gruntów 

 

            Jednostka ewidencyjna: Wrocław 

            Obręb: Stare Miasto 

            Arkusz mapy: 26 

            Nr działki: 3/1 

            Nr księgi wieczystej: WR1K/00057999/3 

 

1.3 Opis obiektu. 

 

            Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najcenniejszych budynków 

barokowych we Wrocławiu. 

 

Biuro ds. Promocji znajduje się we wschodniej części Gmachu Głównego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, nad przejściem bramnym, na I piętrze. Przykryte jest 2-spadowym 

dachem (bez strychu)krytym blacha w kolorze grafitowym. W pomieszczeniu jest 

widoczna drewniana więźba dachowa pomalowana w kolorze mebli. Od strony południowej 

znajdują się lukarny, a od strony północnej dwa rzędy okien połaciowych. Posadzka 

gresowa jest w dobrym stanie, ale ze względu na konieczność poprowadzenia w niej kabli 

do biurek będzie musiała być podniesiona. W pomieszczeniu znajduje się jeden pion 

kanalizacyjny, obsługujący zlewozmywak. Nie ma kominów wentylacyjnych.  

 

Powierzchnia Biura ds. Promocji – 105,7 m2. Stan osobowy biura – 11 osób. 

 

Przejście bramne pod Biurem ds. Promocji posiada układ trójprzęsłowy, jest przekryte 

sklepieniami poduszkowymi wspartymi na kolumnach ustawionych wzdłuż sieni 

(pojedynczych i zdwojonych). Przylega do kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezusa. 

 

Dla całości Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano w roku 2012 

ekspertyzę w zakresie ochrony pożarowej. W ekspertyzie zawarta jest charakterystyka 

pożarowa budynku, wykaz występujących niezgodności, analizę techniczną i ekonomiczna 

w zakresie możliwości usunięcia niezgodności w ramach planowanych inwestycji, opis 

niezgodności niemożliwych do usunięcia, charakterystykę proponowanych rozwiązań 

zamiennych oraz wnioski w kontekście poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej.  

Na podstawie w/wym. ekspertyzy Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu wydał 

postanowienie nr 287/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. ustalające rozwiązania zastępcze 

umożliwiające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Gmachu 



Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwzględnieniem wskazań „Ekspertyz 

technicznej…”. 

Zlecana dokumentacja nie spowoduje powstania nowych niezgodności z przepisami nie 

wykazanych w „Ekspertyzie technicznej…”, ani też nie koliduje z rozwiązaniami zastępczymi 

wymienionymi w w/wym. postanowieniu  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP 

we Wrocławiu. 

Nie wszystkie rozwiązania zastępcze wymienione j.w. nie zostały dotychczas zrealizowane 

z powodu braku środków, tym niemniej realizacja ich jest zamierzona przez Uniwersytet 

Wrocławski po uzyskaniu niezbędnych środków. 

 

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego wpisany jest do Rejestru Zabytków 

Architektury i Budownictwa pod numerem 163 (wpis z dn. 15.02.1962) Zespół 

urbanistyczny Starego Miasta wpisany jest do rejestru j.w. pod numerem 212 (wpis z dn. 

12.05.1967) z zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 8.09.1994 r. uznano 

go za Pomnik Historii.  

Teren znajduje się : 

- w strefie A ochrony konserwatorskiej 

- w strefie W ochrony archeologicznej 

- w strefie E ochrony ekspozycji układu zabytkowego 

- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego śródmiejskiego odcinka rzeki  

   Odry i wysp odrzańskich. 

 

            II  ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Należy: 

 

1. Wykonać inwentaryzację pomieszczeń i instalacji do celów projektowych. 

2. Wykonać ocenę stanu technicznego dachu do celów projektowych. 

3. Określić warunki ochrony przeciwpożarowej w zakresie opracowania. 

4. Zaprojektować remont dachu. Sposób naprawy dachu musi być  uzgodniony z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków.  

5. Zaprojektować instalację wentylacji i klimatyzacji z zasilaniem i sterowaniem. 

6. Zaprojektować nowe okna połaciowe 

7. Zaprojektować nową aranżację pomieszczeń wraz z umeblowaniem dla 11 

pracowników. 

8. Zaprojektować nowe instalacje elektryczne: 

- oświetlenia z doborem opraw i natężenia oświetlenia do funkcji pomieszczeń, instalacji  

gniazd,   

- instalacji strukturalnej  230V do zasilania sprzętu komputerowego,  

- gniazd logicznych i telefonicznych  

Instalacje podtynkowe i floorboxy. 

9. Uzyskać warunki zasilania z Działu Infrastruktury Technicznej.  

Wstępne warunki wydane przez DIT przewidują zasilenie projektowanych urządzeń z 

istniejącej rozdzielni 1B znajdującej się z lewej strony drzwi do Działu ds. Promocji. 

Między tą rozdzielnią a rozdzielnicą główną RG, znajdującą się w szatni na parterze, 

należy ułożyć żyłę PE (przewód ochronny). 

10. Zaprojektować przeźroczyste drzwi w pomieszczeniu Kierownika 

11. Zaprojektować nową posadzkę i w razie konieczności wymianę podłoża. 

12. Przewidzieć nową kolorystykę pomieszczeń i demontaż zbędnych instalacji i urządzeń. 

13. Przewidzieć rozbudowę tablicy rozdzielczej 1B. 

 

Projektowany remont i przebudowa będą służyć wszystkim studentom i pracownikom 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym osobom niepełnosprawnym, dlatego należy zadbać o 

zlikwidowanie różnicy poziomów między korytarzem I piętra a Biurem ds. Promocji. Na I 



piętro gmachu głównego niepełnosprawny na wózku z łatwością może się dostać, dzięki 

budowie dźwigu i podnośnika. 

 

            III   ZAKRES ZAMÓWIENIA. 

 

            3.1.    Zakres czynności Wykonawcy związany z realizacją umowy obejmuje: 

 

1) Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego 

przedsięwzięcia. 

 

2)  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 

 

a) Ocenę stanu technicznego dachu, 

b) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień w tym z uzgodnieniem 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków,  

c) Projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 

d) Przedmiary robót, w których kod pozycji określony zostanie zgodnie z ustaloną 

indywidualnie systematyką robót, 

e) Kosztorysy inwestorskie, 

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

dotyczący tylko robót remontowych, 

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

dotyczący tylko robót związanych z przebudową,  

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

i) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

j) Zbiorcze zestawienie kosztów: 

- robót remontowych, 

- robót związanych z przebudową, 

k) Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz z rysunkami umeblowania 3D, 

l) Oddzielny przedmiar i kosztorys mebli, 

ł) Oddzielne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mebli, 

m) Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia meblowego 

stanowiące załącznik do przetargu na dostawę mebli biurowych. 

 

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

4) Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Zamawiającego, przed terminem 

złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, 

ostatecznej wersji projektu budowlanego celem akceptacji. 

 

5) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

 

6) Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego – 

4 pobyty na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

powyższej dokumentacji. 

 

3.2 Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z 

Użytkownikami obiektu, rzeczoznawcami: ds. ppoż., sanepidu i bhp oraz 

Pełnomocnikiem Rektora ds. zabytków i uzyskać ich pisemną akceptację w formie 

protokołu dołączonego do projektu budowlanego. 

 

3.3 Strony uzgodniły, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

przekazane zostaną Zamawiającemu w II etapach: 

 

 Etap I: 



 projekt budowlany, 

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

Architektury i Budownictwa. 

 

                       Etap II: 

 projekt budowlany zatwierdzony przez WAiB UM Wrocławia wraz z decyzją 

o pozwoleniu na budowę, 

 projekty wykonawcze, 

 przedmiary robót, 

 kosztorysy inwestorskie, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 projekt wykonawczy aranżacji wnętrz z rysunkami umeblowania 3D, 

 oddzielny przedmiar i kosztorys mebli, 

 oddzielne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mebli, 

 opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia meblowego stanowiące 

załącznik do przetargu na dostawę mebli biurowych. 

 

3.4 Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 umowy wykona 

dokumentacje projektowe nie wymienione powyżej, związane z wymaganiami 

jednostek opiniujących i uzgadniających. Powyższe zobowiązanie w żaden sposób 

nie wpływa na postanowienia dotyczące niniejszej umowy. 

 

3.5  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 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.) 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.)  

 

- 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.), 

 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 tj. ) 

 

jak również z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

 

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 2019 r. poz. 

1843 tj. z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf


 

Uwagi dodatkowe: 

Ze względu na specyfikę zamówienia wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej  

po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Wiktorem Pietrzakiem, tel.: 71 375 

2835 

 

 

IV.ZAŁĄCZNIKI . 

 

A. Lokalizacja Biura ds. Promocji we wschodniej części gmachu głównego 

B. Inwentaryzacja Biura ds. Promocji 

C. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony ppoż. z 2012 r. wykonana przez firmę 

ARCHITEKT S.C. Juliusz Modlinger i Marek Wołyniec. 


