
 Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Dotyczy: Wykonania projektu budowlanego w zakresie zmiany przeznaczenia 
użytkowania  budynków i pozostałych obiektów, rozbiórek oraz wykonania nowych 
obiektów na potrzeby funkcjonowania Zakładu Oczyszczania Miasta przy 
ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie. 

Zamawiający:   URBIS  Spółka z o. o.,  ul. B. Chrobrego 24/25,   62-200 Gniezno

Osoby do kontaktu: 

1. Renata  Smaglewska - branża budowlana tel. 61 424-58-45 

2. Wojciech Politowicz – branża sanitarna tel.  61 424-58-43

3. Andrzej Kabaciński – branża elektryczna tel. 602 754 809 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu budowlanego w zakresie zmiany
przeznaczenia użytkowania  budynków i pozostałych obiektów, rozbiórek oraz 
wykonania nowych obiektów na potrzeby funkcjonowania Zakładu Oczyszczania 
Miasta.  

Zakres zamówienia obejmuje:
Wymagania ogólne dot. formy prac projektowych 

1) Wykonanie inwentaryzacji  budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia 
przedmiarów robót i dokumentacji projektowej.  

2) Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, zgód i/lub opinii. 

3) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno użytkowe w I 
etapie jako założenia koncepcyjne

4) Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego stosownie do ogólnych założeń 
funkcjonalno-użytkowych oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

5) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców m.in. w zakresie ochrony ppoż., 
ochrony BHP. 

7) Złożenie projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej projekt wraz z pozwoleniem na budowę z Wydziału Architektury i 
Budownictwa. 

8) Opracowanie kosztorysów inwestorski i ślepych  oraz przedmiary robót w wersji 
papierowej i CD edytowalnej 

9) Opracowanie   STWIOR



10) Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na 
bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne z Zamawiającym. 

11) Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej 
w ilościach ujętych poniżej: 

 Projekt budowlany – 4 egz. (wersja papierowa); w formie elektronicznej w 
standardzie plików *pdf

 Opracowania: kosztorysy i przedmiary, STWIOR  – 1 egz. (  wersja papierowa ): w 
formie elektronicznej – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc,  
kosztorysy oraz przedmiary robót  winny być dostarczone w standardzie plików *pdf
i *.ath. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy 
dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w 
przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna
winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy

Program funkcjonalno-użytkowy Bazy ZOM ul. Fabryczna 7 62-200 Gniezno

Budynek nr 1
- dobudowa łącznika parterowego do zespołu budynków nr 2
z przebudowa funkcji od strony projektowanego łącznika z zastosowaniem dostępu do 
osób niepełnosprawnych 
-  uporządkowanie funkcji biurowej i socjalnej
-  termomodernizacja budynku w zakresie:

-  docieplenie elewacji z kolorystyką i stropodachu
-  wymiana instalacji centralnego ogrzewania

-  przebudowa wod-kan i elektryczna, sieć komputerowa i telefoniczna 

Zespół budynków nr 2
adaptacja istniejącej zabudowy dla potrzeb zaplecza socjalno-bytowego dla pracowni-
ków fizycznych liczba pracowników 60 osób w zakresie:
-  stołówka
-  zaplecze kuchenne
-  szatnia z szafkami dwudzielnymi

-  węzeł sanitarny w tym natryski i umywalnia -suszarnia mokrej wierzchniej odzieży ro-
boczej
- warsztat podręczny do naprawy samochodów-śmieciarek 
-instalacje wod-kan c.o.

-elektryczna w tym siła do części warsztatowej, telefoniczna

Budynek magazynowy nr 3
-  rozbiórka obiektu istniejącego

-  zaprojektowanie wiaty stalowej, garażowej dla samochodów o dużych gaba-
rytach  9-stanowiskowej.  Jedno stanowisko skrajne zamknięte, jako napraw-
cze od strony warsztatowej
-  wiata jednospadowa z trzech stron obudowana -instalacje: elektryczna w    czę-

ści zamkniętej



Budynek garażowy nr 4 istniejący
-przebudowa budynku z dostosowaniem do liczby 6 stanowisk dla samochodów do-
stawczych

Wiaty istniejące nr 5
-  do rozbiórki lub przebudowy dla stanowiska pojemników na odpady o    na-

wierzchni utwardzonej dla liczby 150 sztuk
-  obudowane myjki pojemników na odpady z instalacją wod- kan z separatorem

Budynki gospodarcze nr 6
-  do rozbiórki celem uzysku powierzchni komunikacyjnej

Budynek nr 7
- budynek portierni do remontu kapitalnego w zakresie : termomodernizacja 

ścian, wymiana wod-kan c.o. oraz elektryczna, telefoniczna roboty remontowe wewnętrz-
ne 

Waga nr 8
- likwidacja wagi samochodowej najazdowej

Budynki warsztatowe nr 9
- do rozbiórki

- zaprojektowanie wiaty stalowej, garażowej dla samochodów o dużych gabarytach 
12-stanowiskowej. Wiata jednospadowa z trzech stron obudowana. Bez instalacji

Dane dodatkowe:
- przeniesienie ogrodzenia działki w obręb granicy celem uzysku miejsc parkingowych 
dla samochodów ZOM na terenie zamkniętym. Nowa nawierzchnia parkingu.
- budowa drugiego wjazdu od strony tyłu budynku 1,2 dla kontrahentów

Pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje elektryczną, siec komputerową, 
telefoniczną, wod – kan  i c. o. 

Posiadane dokumenty:
 mapa zasadnicza 1: 500
 decyzja o warunkach zabudowy
 własne propozycje 
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