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BZP.2711.52.2020.AB 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy 
oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy 
ul. Piastowskiej 1A we Wrocławiu na Centrum Aktywności Studenckiej.  
 
 

  
 

 
 
1. Cel opracowania  

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej  

remontu i przebudowy dawnej stołówki studenckiej mieszczącej się na zapleczu DS. 

Dwudziestolatka, na Centrum Aktywności Studenckiej oraz dostosowanie pomieszczeń 

do obowiązujących przepisów i zapewnienie dostępu do budynku dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

2. Dane z ewidencji gruntów  

 

 Adres obiektu: ul. Piastowska 1A, 50-359 Wrocław,  
 Jednostka ewidencyjna: 026401_1,M.Wrocław, 
 Obręb: 0005 Plac Grunwaldzki, 
 Arkusz mapy: 29,   
 Nr działki:  152/8,  
 Nr księgi wieczystej: WR1K/00052302/6,   

 

3. Opis stanu istniejącego inwestycji:  

  

Budynek dawnej stołówki studenckiej Uniwersytetu Wrocławskiego został wybudowany w 

latach 70 XX wieku, zlokalizowany jest w samym centrum Miasta Wrocławia przy placu 

Grunwaldzkim. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, 

połączony łącznikiem z DS. „Dwudziestolatka”. Znajduję się pomiędzy placem 
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Grunwaldzkim, ulicą Grunwaldzką i ulicą Piastowską. Od strony placu Grunwaldzkiego 

teren przy obiekcie zagospodarowany jest w formie pasażu pieszego o nawierzchni z 

kostki granitowej z oświetleniem, zielenią, fontanną oraz elementami małej architektury, 

takimi jak ławki, kosze na śmieci. Od strony ulicy Piastowskiej znajduje się droga 

pożarowa wzdłuż DS. "Dwudziestolatka" a od strony ulicy Grunwaldzkiej teren Uczelni 

sąsiaduje z salonem samochodowym.  

Inwestorem pasażu od Placu Grunwaldzkiego jest Zarząd Zieleni Miejskiej - który 

zajmuje się bieżącym utrzymaniem tego terenu i ponosi związane z tym koszty. W 

związku z powyższym wszelkie prace projektowe w tym obszarze należy wykonywać w 

uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej.  

Teren przewidziany pod inwestycje objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym UCHWAŁĄ NR XV/451/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z 

dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.  

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym ustala się następujące przeznaczenie 

terenu: 

1. podstawowe: usługi nauki, domy akademickie, usługi centrotwórcze II, 

2. uzupełniające: obiekty konferencyjne, parkingi, zieleń urządzona. 

Ponadto należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko parkingowe dla samochodów 

osobowych na każde 35m2 powierzchni użytkowej części usługowej i biurowej 

zabudowy.  

 

Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytków: 

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym inwestycje kubaturowe oraz prace 

ziemne należy uzgodnić z właściwymi służbami ochrony zabytków. 

 

Ogólna charakterystyka budynku oraz opis elementów konstrukcyjnych: 

Dane obiektu: 

 Powierzchnia zabudowy:1264,4 m2 
 Powierzchnia całkowita: 2500,0m2 
 Zestawienie powierzchni pomieszczeń przyziemia: 848,86m2 
 Zestawienie powierzchni pomieszczeń parteru: 946,57m2 
 Powierzchnia dachu:1161,7m2 
 Kubatura: 9120 m3 
 Liczba kondygnacji : 2, budynek nie podpiwniczony, 
 Wiek budynku: około 50 lat 

 

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z 

holem wielkokondygnacyjnego DS. "Dwudziestolatka".  

Konstrukcja nośna - to monolityczny, żelbetowy dwukondygnacyjny szkielet słupowo-

ryglowy w układzie poprzecznym i rozstawie 4,20m. Rozpiętości rygli głównych 

niosących stropy i stropodach w przekroju poprzecznym budynku, to 5,70 +5,70 +4,20 

+(9,15 do 11,40) m. Zmienna rozpiętość ostatniego traktu jest wynikiem skośnego 

względem pozostałych osi konstrukcji ustawienia ściany przedniej budynku. 

Usztywnienie i stateczność żelbetowego szkieletu zapewniają murowane ściany 

wypełniające. Są one wykonane głównie z ceramicznej cegły pełnej, miejscami z 

pustaków betonowych,  

Strop nad parterem - stanowi żelbetowy strop gęstożebrowy z ceramicznym 

wypełnieniem typu Ackermana. Nad tarasem usytuowanym wzdłuż przedniej ściany 

budynku, konstrukcję stropu stanowi monolityczna, żelbetowa płyta oparta z jednej 
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strony na tej ścianie i z drugiej strony na ścianie zamykającej tą część kondygnacji 

parteru, 

Stropodach - masywny, wentylowany, dwuwarstwowy, którego górną warstwę stanowią 

najprawdopodobniej prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe oparte na stojących na 

stropie - konstrukcji nośnej ściankach ażurowych. Płaszczyzna dachu o zróżnicowanym 

ukształtowaniu i kierunkach spadku jest w zasadzie płaska i przykryta papą. Konstrukcja 

nośna to żelbetowy gęstożebrowy strop Ackermana, jak nad parterem budynku, oparty 

na ryglach głównych szkieletu żebrowego,  

Schody - wewnętrzne - żelbetowe, monolityczne,  

Schody - zewnętrzne - z poziomu terenu na taras, żelbetowe,  

Stolarka okienna - w konstrukcji stalowej oraz PCV, 

Stolarka drzwiowa - wewnętrzna drewniana, zewnętrzna stalowa, PCV, aluminiowa, 

wrota drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem na elewacji północnej  

Tynki - cementowo-wapienne oraz okładzina z otoczaków, 

 

 

 

  

 

Teren  jest uzbrojony. Na terenie występują następujące sieci: 

 Sieć kanalizacji deszczowej,  

 Sieć kanalizacji sanitarnej,  

 Sieć wodociągowa, 

 Sieć ciepłownicza, 

 Sieć gazowa, 

 Sieć telekomunikacyjna, 
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 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. 

 

 

4. Zakres opracowania:  

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy budynku 

Uniwersytetu Wrocławskiego,  dawnej stołówki studenckiej mieszczącej się na zapleczu 

DS. Dwudziestolatka ma na celu dostosowanie całego budynku na Centrum Aktywności 

Studenckiej oraz dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm, przepisów 

przeciwpożarowych i aktualnych warunków technicznych oraz zapewnienie dostępu do 

budynku dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres dokumentacji:  

 Opracowanie prac przed projektowych dla budynku - inwentaryzacji 

architektoniczno - budowlanej wielobranżowej budynku, inwentaryzacji 

dendrologicznej, zagospodarowania terenu, mapy do celów projektowych, oraz 

wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, badań i opracowań związanych z 

przedmiotem zadania.  

 Opracowanie koncepcji wielobranżowej obiektu Centrum Aktywności Studenckiej 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz opisem wymagań p.poż. 

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy oraz  

zmiany sposobu użytkowania budynku Uniwersytetu Wrocławskiego na Centrum 

Aktywności Studenckiej zgodnie z założeniem programowym. Dostosowanie 

pomieszczeń do obowiązujących norm, przepisów przeciwpożarowych i 

aktualnych warunków technicznych oraz zapewnienie dostępu do budynku dla 

osób niepełnosprawnych.  

 Uzgodnienie dokumentacji budowlanej z Użytkownikami obiektu, z  rzeczoznawcą  

do  spraw  ppoż., z rzeczoznawcą do spraw Sanit-hig i BHP. 

 Opracowanie elementów informacji wizualnej. 

 Opracowanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną m.in.: 

- parkingi, 

- mała architektura, ogrodzenie i pochylnia dla niepełnosprawnych,  

- zagospodarowanie zieleni, 

- przyłącza, sieci zewnętrzne i oświetlenie terenu, 

- chodniki, drogi,  

 Opracowanie scenariusza pożarowego.  

 Wizualizacje zewnętrzne – 2 ujęcia, z wpisaniem w strukturę istniejącą,  

 Wizualizacje wewnętrzne – 3 wnętrza (hol – lobby, sala teatralna, sala 

konferencyjna), 

 Dokumentacja ma uwzględniać podział realizacji inwestycji na etapy. 

Projekt techniczny, kosztorysy i przedmiary należy opracować oddzielnie 

dla każdego etapu.  

 

Założenia programowe Centrum Aktywności Studenckiej: 

Parter: 

A. Pomieszczenia biurowe: 

- biura o powierzchni ok. 30 m2 – 8 pom.  

B. Pomieszczenia wystawienniczo-konferencyjne: 

- lobby wielofunkcyjne, wystawienniczo-konferencyjne (dwukondygnacyjne, z salą  

  konsumencką i pom. socjalnym) – ok. 250m2 

- pomieszczenie/sala wystawiennicza – ok. 80 m2 
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I piętro: 

A. Pomieszczenia biurowe: 

- biura o powierzchni ok. 30 m2 – 9 pom.  

B. Pomieszczenia konferencyjne i pomieszczenie teatralne wielofunkcyjne: 

- sala teatralna z możliwością podziału na dwie sale, z garderobą oraz  

  pomieszczeniem gospodarczym  ok. 260 m2 

- sala konferencyjna  z pomieszczeniem gospodarczym ok. 90 m2 

 

Parter i I piętro:  

C. Pomieszczenia pomocnicze: 

- hol z klatką schodową oraz windą osobową ok. 90 m2 

- szatnia ok. 30 m2 

- portiernia ok. 20 m2 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne (w tym toalety dla osób niepełnosprawnych,  

  pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie socjalne)  

- druga klatka schodowa 

- pomieszczenie na odpady 

- komunikacja wewnętrzna  

- pomieszczenie gospodarcze  

D. Pomieszczenia techniczne 

- niezbędne pomieszczenia techniczne (np. wentylatornia, rozdzielnia elektryczna,  

  serwerownia, węzeł cieplny itp.)  

 

Wymagania w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych: 
 
Rozwiązania projektowe zawarte w ww. dokumentacji  winny uwzględniać warunki 
umożliwiające (zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane) 
korzystanie z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne.   

 

W obiekcie należy zastosować innowacyjne i proekologiczne rozwiązania materiałowe i 
instalacje wewnętrzne (np. fotowoltaika)  
 
 
5. Zakres zamówienia. 

 

5.1 Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego  

przedsięwzięcia. 

5.2 Opracowanie prac przed projektowych dla budynku - inwentaryzacji 

architektoniczno - budowlanej wielobranżowej budynku, inwentaryzacji 

dendrologicznej, zagospodarowania terenu, mapy do celów projektowych, 

oraz wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, badań i opracowań związanych 

z przedmiotem zadania.  

5.3 Opracowanie koncepcji wielobranżowej obiektu Centrum Aktywności 

Studenckiej wraz z  zagospodarowaniem terenu. 

5.4 Opracowanie bilansów zapotrzebowania mediów w oparciu o wykonaną 

koncepcję wielobranżową oraz wystąpienie i uzyskanie warunków 

przyłączenia od gestorów sieci.  

5.5 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 
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a) Projekt budowlany składający z projektu zagospodarowania terenu 

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z 

kompletem opinii i uzgodnień, 

b) Przedmiar robót,  w  którym  kod  pozycji  określony  zostanie  

zgodnie  z ustaloną indywidualnie systematyką robót,  

c) Kosztorys inwestorski, 

d) Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i 

kosztorysów dotyczący tylko robót remontowych, 

e) Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i 

kosztorysów  dotyczący tylko robót związanych z przebudową,  

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. 

5.6 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.7 Przedstawienie  (prezentacja)  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  

terminem złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta 

Wrocławia,  ostatecznej   wersji  projektu  zagospodarowania terenu i 

projektu architektoniczno-budowlanego celem akceptacji.  

5.8 Udzielanie  odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu 

przetargowym.   

5.9 Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego -  

6 pobytów na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie powyższej dokumentacji. 

5.10 Całość dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej: 

a) projekt koncepcyjny wielobranżowy – w 3 egz., 

b) projekt budowlany składający się z: projektu zagospodarowania terenu 

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego 

uzgodniony z WAiB UM Wrocławia – w 3 egz.,  

c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót  – w 3 egz., 

d) 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. 

5.11 Opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy należy przekazać 

Zamawiającemu w II  etapach :  

 Etap I:  

- koncepcja wielobranżowa,  

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- 

  budowlany, 

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

  w Wydziale Architektury i Budownictwa.  

- Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 Etap II:  

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- 

  budowlany zatwierdzony przez WAiB wraz z decyzją o pozwoleniu na   

  budowę,  
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- projekt techniczny, 

- przedmiary robót, 

- kosztorysy inwestorskie, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 

Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z Użytkownikami 

obiektu,  z  rzeczoznawcą  do  spraw  ppoż., do spraw Sanit-hig i BHP  oraz uzyskać ich 

pisemną akceptację. Projektant powinien przewidzieć w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przedmiotu zadania etapowanie robót budowlanych. Należy sporządzić 

projekt techniczny osobny dla każdego etapu.   

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: 

- ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 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 2020 r., poz. 1609 

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. 2019 poz. 1065) 

 

jak również z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

 
6. Uwagi:  

Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej 

Uniwersytet Wrocławski posada następujące materiały: 

- inwentaryzacje budynku dla potrzeb koncepcji z 2011 roku, 

- program funkcjonalno-użytkowy remontu i przebudowy budynku Uniwersytetu  

  Wrocławskiego przy ul. Piastowskiej 1A na Centrum Aktywności Studenckiej  

  opracowany w roku 2011.   

Uwaga: materiały archiwalne mają charakter poglądowy i wymagają sprawdzenia.   

 

7. Załączniki: 

1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów, 

2. Sytuacja, 

3. Inwentaryzacja budynku dla potrzeb koncepcji z 2011 roku.   

4. Dokumentacja fotograficzna  

  

                         Anna Pater-Luty  
                                                             Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów 
                Uniwersytetu Wrocławskiego  
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