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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: 

 wielobranżowego projektu koncepcyjnego,  

 projektu budowlanego,  

 projektów wykonawczych, obejmujących projekty branżowe wraz z instalacjami 

specjalistycznymi,  

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,  

 przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego,  

 zbiorczego zestawienia kosztów,  

 harmonogramu realizacji zadania,  

 raportu oddziaływania na środowisko,  

 uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu pod nazwą „CBR”, 

 wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i 

uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa i Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszelkimi dostawami materiałów, konstrukcji i 

urządzeń, 

 dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, 

zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanego obiektu. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania 

dokumentacji 

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt.: 

 budynek jednokondygnacyjny (w części administracyjnej dopuszczalny 

dwukondygnacyjny) z ewentualnym poddaszem użytkowym,  

 powierzchnia użytkowa około 700 m2 

 kubatura ok. 4900 m3, wysokość obiektu do 7-10 m; wysokość pomieszczeń 

laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku musi być dostosowana do wymogów 

odpowiednich przepisów, określających szczególne wymogi dla tego typu pomieszczeń, 

 zestawienie pomieszczeń laboratoryjnych - proponowana wielkość poszczególnych 

pomieszczeń: 

 pracownia tworzyw polimerowych – 60 m2 

 pracownia rozdrobnienia sorbentów do nanotechnologii – 70 m2 

 pomieszczenie fermentacji (pracowania biotechnologii) - bioreaktor, inkubator, 

mieszalnik, zewn. obieg pompowy mieszania – 80 m2 



 

 

 pracownia nanoszenia mikroorganizmów na sorbenty – 60 m2 

 pomieszczenie suszarnia – 40 m2 

 pomieszczenia laboratorium - 40 m2 

 pom. kontrolno-pomiarowe - rejestracja parametrów procesowych i sterowanie 

urządzeniami – 15 m2 

 pomieszczenia socjalne: szatnia, toaleta, prysznic, pom. gosp. – 80 m2 

 stołówka – 15 m2 

 pomieszczenia biurowe – 60 m2 

 magazyn wyrobów – 30 m2 

 magazyn limnokorali – 40 m2 

 kotłownia – 15 m2 

 komunikacja – 100 m2 

 

 obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych,  

 

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego, 

przy jego współfinansowaniu ze środków UE. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych w niniejszym 

opracowaniu uwarunkowań. 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy 

powiązane i normy, zwłaszcza dotyczące pomieszczeń laboratoryjnych.  

 

Dokumentacja kosztorysowa winna zawierać: 

 przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym, 

 kosztorys inwestorski – uwzględniający elementy robót, 

 kosztorys inwestorski do wypełnienia przez oferentów wykonania robót 

 zbiorcze zestawienie kosztów zadania. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Budowany obiekt Centrum Badawczo-Rozwojowego ma służyć prowadzeniu badań z zakresu 

technologii ochrony środowiska, w tym technologii polimerowych, nanomateriałów oraz 

mikrobiologii, w celu wsparcia rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska.  

Centrum będzie koncentrowało się na oparcowaniu tworzyw i konstrukcji służących ochronie 

środowiska, a zwłaszcza absorpcji i usuwania z wód powierzchniowych fosforu, stanowiącego główny 

powód dynamicznej eutrofiazaji i biologicznej degradacji wód. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

a) powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: 

 strefa wejścia: 

 korytarz/łącznik, opcjonalnie z klatką schodową  

 toalety ogólnodostępne i dla osób niepełnosprawnych o powierzchni zgodnej z przepisami  i 

wymaganiami użytkowymi, 

 pomieszczenia biurowe  

 strefa laboratoryjna – laboratorium kontroli jakości oraz laboratorium półtechicznego: 

 pomieszczenia laboratoryjne, magazynowe, pracownicze, socjalne, sanitarne, techniczne i 

gospodarcze, o powierzchni zgodnej z przepisami i wymaganiami użytkowymi, 

b) wskaźniki: 

 kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń oraz ich wysokości, powinny wynikać z 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowań technologicznych 

branży laboratoryjnej, 

 wysokość budynku do około 7–8 m, zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów: 

 wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki podane jako „min.”, „max.” lub „do” muszą być 

dotrzymane, 

dla powierzchni określonych w przybliżeniu („ok.”) przyjmuje się tolerancję 10%, przy 

założeniu dotrzymania wskaźnika łącznej powierzchni użytkowej budynku na poziomie  

około 700 m2. 

 

 



 

 

1.2. Opis wymagań Inwestora w stosunku do projektowanego obiektu 

 

1.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

a) projektowany budynek należy usytuować zgodnie z warunkami zabudowy oraz racjonalnością 

wynikającą z lokalnych uwarunkowań terenu, 

b) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego  terenu, 

c) należy przewidzieć oświetlenie terenu,  

d) należy zaprojektować drogi, dojazdy, parkingi, ścieżki, chodniki, tereny zieleni wokół obiektu. 

 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

a) projektowany budynek powinien posiadać współczesną, nowoczesną formę, zoptymalizowaną pod 

kątem kosztów inwestycji oraz eksploatacji 

b) w projektowanych elewacjach i w bryle, należy uwzględnić kontekst powiązań z funkcją i 

charakterem obiektu, 

c) elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym, odpornym na upływ czasu w sensie 

technicznym i estetycznym, dodatkowo elewacje powinny być wykonane w technologii 

umożliwiającej oszczędność energii i kosztów eksploatacji związanych z okresową konserwacją,  

d) należy przewidzieć możliwość aranżowania oświetlenia w zależności od potrzeb, 

e) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne (m.in. toaleta – dla niepełnosprawnych), zgodnie z przepisami, 

f) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród, zapewniających optymalizację kosztów eksploatacji. 

 

1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) budynek może zostać zaprojektowany w konstrukcji mieszanej, z uwzględnieniem ekonomiki 

kosztowej rozwiązania projektowego, 

b) rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać możliwość ewentualnego przearanżowania 

funkcji poszczególnych pomieszczeń, 

c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania. 

 

1.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Sieci zewnętrzne i przyłącza 

a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media: 

 zasilanie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami wydanymi przez lokalnego operatora, o 



 

 

mocy zapewniającej pełne pokrycie zapotrzebowania,  

 oświetlenie terenu,  

 instalacje teletechniczne, 

 instalację odgromową 

 instalację sygnalizacji ppoż 

 zasilanie budynku wodą – zgodnie z wydanymi warunkami,  

 przyłącze kanalizacji sanitarnej – zgodnie z wydanymi warunkami,  

 przyłącze kanalizacji deszczowej - zgodnie z wydanymi warunkami,  

 rozważyć alternatywnie zasilanie awaryjne w energię elektryczną, 

 instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery). 

 

Instalacje wewnętrzne 

b) instalacje sanitarne wewnętrzne: 

 Wentylacja: 

 w pomieszczeniach laboratoryjnych (pracowaniach) mechaniczna nawiewno-wywiewna (z 

całorocznym normowaniem temp. i odzyskiem energii),  

 w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z Inwestorem) 

 Instalacje grzewcze: 

 w części laboratoryjnej rozważyć ogrzewanie powietrzne, realizowane przez centrale 

wentylacyjne nawiewno-wywiewne, 

 w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanie wodne z grzejnikami konwektorowymi lub 

podlogowe, 

 Instalacje wod.-kan. (woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 

zasilanie hydrantów wewnętrznych),  

 

c) instalacje elektryczne wewnętrzne: 

 instalacja oświetlenia podstawowego, 

 instalacja oświetlenia miejscowego, 

 instalacja oświetlenia awaryjnego, 

 instalacja gniazd wtykowych 230V 

 instalacja siłowa, w punktach uzgodnionych z inwestorem 

 instalacja ochrony przepięciowej, 

 instalacja ochrony od porażeń, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja sygnalizacji ppoż. 

d) instalacje teletechniczne wewnętrzne: 

 instalacja sieci lokalnej LAN, 

 sygnalizacja włamania i napadu, 

 instalacja telewizji dozorowej. 



 

 

1.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

 podłogi – w pomieszczeniach laboratoryjnych (pracowniach) - posadzka przemysłowa, 

homogeniczna – żywica lub PCV lub inne alternatywne rozwiązanie zgodne z wymogami  

dot. pomieszczeń, odpowiadające funkcji; komunikacja ogólna oraz pomieszczenia socjalne - gres 

techniczny, antypoślizgowy lub posadzka przemysłowa; pomieszczenie biurowe – wykładzina 

systemowa. 

 ściany, sufity, okna – materiały spełniające odpowiednie normy dla pomieszczeń przeznaczonych 

do określonej funkcji – ściany wykończone powłoką zmywalną, sufit podwieszany higieniczny, 

okna - normy cieplne w standardzie energooszczędnym, np. okna  Uo=0.7 W/m2*K, ściany 

zewnętrzne Uo<0.3 W/m2*K - do uzgodnienia z Inwestorem, 

 

Szczegółowy sposób wykończenia pomieszczeń oraz kolorystyka – do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

1.2.6. Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, 

przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztów zadania, harmonogram, raport oddziaływania na 

środowisko - powinny być opracowane w ilości egzemplarzy określonej na podstawie umowy. 

 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Inwestor dysponuje dokumentacją:  brak 

2.2. Oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 Inwestor przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane 

 dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy 

techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 

a) kopia mapy zasadniczej: 

 Wykonawca projektu uzyska kopię mapy zasadniczej - materiał archiwalny, 

nieaktualizowany oraz  wykona aktualną mapę do celów projektowych, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych: 

 Wykonawca projektu zobowiązany jest wykonać badania gruntowo-wodne pod 

przewidziane przez siebie  rozwiązania konstrukcyjne, 

c) zalecenia konserwatora zabytków: 

 teren otaczający nie jest wpisany do ewidencji zabytków, 



 

 

d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: 

 uzyskanie niezbędnych badań, raportów, ekspertyz leży po stronie Wykonawcy projektu, 

e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

 uzyskanie niezbędnych badań, danych leży po stronie Wykonawcy, 

f) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych istniejących w sąsiedztwie: 

 nie dotyczy 

g) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, 

kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych: 

 uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy 

projektu, 

 

 

W zakresie projektu należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania, zgodne z 

wcześniejszym wyszczególnieniem powyżej: 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Architektura z kolorystyką elewacji i wizualizacjami 

 Konstrukcje 

 Instalacje sanitarne – wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i specjalna – przyłącza  

i instalacje wewnętrzne 

 Instalacje elektryczne – przyłącza i instalacje wewnętrzne 

 Projekt drogowy 

 Badania geotechniczne 

 

2.5. Wymagania dotyczące projektu technicznego 

  Projekt zostanie wykonany w trzech fazach: 

2.5.1. I faza – koncepcja 

Część graficzna: 

a) koncepcję należy opracować w formie książkowej drukowanej i elektronicznej, w 2 wersjach, 

b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania, 

c) koncepcja powinna zawierać: 

 plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

 rzuty wszystkich kondygnacji (o ile przewidziano w zaprezentowanej koncepcji)  

w skali 1:200, 

 rzut dachu, 

 charakterystyczne przekroje (min. 2) wyjaśniające przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

budynku w skali 1:200, 

 wszystkie elewacje budynku projektowanego w skali 1:200, 

 wizualizacje, 



 

 

 schemat organizacji ruchu użytkowników w obiekcie (zasiedlanie i ewakuacja), 

 planowany układ funkcjonalny pomieszczeń. 

 

Część opisowa: 

a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej i elektronicznej, 

b) opis powinien zawierać: 

 opis planu zagospodarowania terenu, 

 opis rozwiązań funkcjonalnych, 

 opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych, 

 opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych, 

 opis przyjętych rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych, 

c) dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń, 

d) szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania. 

 

2.5.2. II faza – projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

2.5.3. III faza – projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy 

wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2004, nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami. 

Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. 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. 2004, nr 130, 

poz. 1389). 

 

3. Wymagania dotyczące raportu oddziaływania na środowisko 

Raport oddziaływania na środowisko należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań zawartych w 

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami).  

 Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko ma na celu: 

 prognozowanie skutków, jakie realizacja projektowanej inwestycji spowoduje w odniesieniu 

do środowiska, 



 

 

 sformułowanie wniosków dotyczących możliwych i koniecznych do zastosowania środków 

zaradczych, jako podstaw do podjęcia decyzji i ustaleń administracyjnych zalecających 

niezbędne działania.  

Wykonawca złoży wniosek i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia. 

 

 

 

4. Obowiązki nadzoru 

Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, w zakresie określonym 

przepisami. W  szczególności do obowiązków tych należeć będzie: 

1. Udział w wyborze wykonawców poszczególnych etapów robót. 

2. Stwierdzenie w toku wykonanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

budowlanym. 

3. Wyjaśnienia i wątpliwości dotyczące projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań i 

ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej. 

4. Uzgodnienie z Inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do 

materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 

5. Organizacja i prowadzenie narad technicznych oraz organizacja i uczestnictwo w odbiorach 

końcowych, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp. 

6. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 7 lipca 1994 

r. „Prawo budowlane” (Dz.U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami). 

7. Inne elementy szczegółowo przewidziane umową o świadczenie usług. 

 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie 

akceptacji przez Inwestora rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Inwestor 

wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, oraz dokumentacji kosztorysowej w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


