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Sygnatura: ZP-010/2017             załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia   

na 
„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zaprojektowania  
i wybudowania dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego II etap” 
 

1. Podstawowe parametry projektowanego zadania inwestycyjnego: 
- lokalizacja: teren działek położony przy ul. Św. Józefa  17 w Toruniu, 
- projektowana zabudowa: budynek wielosegmentowy o zróżnicowanej 
wysokości bez podpiwniczenia, 
- ogrodzenie, dojścia, dojazdy, parkingi, urządzenie terenów zielonych. 
- charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi 
inwestorskimi dla programu funkcjonalno użytkowego która stanowi Załącznik 
nr 1a do SIWZ. 
- dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego załączono wypis i wyrys który 
stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.  
 

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 

dla zaprojektowania i wybudowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego II etap”. Program powinien zawierać część 
rysunkową w postaci planu zagospodarowania terenu, rozwiązań komunikacyjnych, 
zagospodarowania przyległego terenu w tym parkingi, zieleń i małą architekturę oraz 
elementów budynku. Program funkcjonalno-użytkowy powinien być skonstruowany w 
oparciu o wyniki szczegółowych analiz potrzeb. Opracowanie powinno zawierać 
zbiorcze zestawienia planowanych kosztów inwestycji i wskazać najefektywniejsze 
rozwiązania techniczno-ekonomiczne. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest 
opracowanie wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania 
robót budowlanych.   

 
W szczególności wykonawca wykona: 
- kopię mapy zasadniczej, 
- badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

budynku, 
- inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych ( sieci zewnętrzne, 

przyłącza itp.) jeżeli podlegają przebudowie, odbudowie, rozbiórkom lub remontem  
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, 

- niezbędne opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
- uzyska porozumienia, zgody, lub pozwolenia oraz warunki techniczne  

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych  
i teletechnicznych oraz dróg oraz ewentualne dodatkowe wytyczne inwestorskie  
i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, użytkownikami oraz instytucjami 

opiniującymi sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu: 
- w zakresie architektury bryły budynku minimum dwie wersje koncepcji  

z których jedna uzyska zatwierdzenie i akceptacje Zamawiającego. Za podstawę 
prac projektowych należy przyjąć wytyczne inwestorskie Zał. Nr 1a do SIWZ, warunki 
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poddane w wypisie i wyrysie Zał. Nr 1b do SIWZ, uzgodnienia z zewnętrznymi 
instytucjami uzgadniającymi i opiniującymi oraz uzgodnienia z Zamawiającym, 

-  w zakresie zagospodarowania terenu minimum dwie koncepcje 
zagospodarowania terenu, parkingi, drogi, małą architekturę i zieleń oraz uzyska 
akceptację wybranego wariantu przez Zamawiającego,  

- w zakresie funkcji pomieszczeń, w oparciu o Załącznik nr 1a do SIWZ             
„ Wytyczne inwestorskie dla programu funkcjonalno-użytkowego”, szczegółowy 
program zawierający wytyczne  do projektów: urbanistyki, architektury, konstrukcji 
oraz projektów branżowych instalacji elektrycznych, nisko i słaboprądowych, 
instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wentylacji 
nawiewno-wywiewnej,  klimatyzacji, instalacji specjalistycznych jak również dla 
projektu aranżacji wnętrz. Wytyczne dla każdego pomieszczenia wykonawca zawrze 
w karcie technologicznej. Zastosowane materiały, szczególnie wykończeniowe 
powinny zostać uzgodnione wcześniej z Zamawiającym i określone precyzyjnie  
w opracowaniu przy pomocy parametrów technicznych i fizycznych. 

- w zakresie aranżacji wnętrz program wykonania poszczególnych pomieszczeń 
z określeniem kolorystyki, wyposażenia w meble biurowe, wyposażenia w sprzęt w 
tym audiowizualny itd. Zastosowane materiały  budowlane szczególnie 
wykończeniowe oraz elementy wyposażenia powinny zostać uzgodnione wcześniej 
Zamawiającym i określone w opracowaniu przy pomocy parametrów fizycznych  
i technicznych. Dla zastosowanego wyposażenia wykonawca sporządzi ich katalog 
rysunkowy z określeniem zastosowanych do ich wykonania materiałów z określeniem 
ich jw. 

- w zakresie ochrony środowiska wykonawca zbierze informacje zawierające 
dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r 
nr 29 poz. 902 z późn. zmianami niezbędne do przygotowania wniosku i uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia oraz 
sporządzi raport jeżeli będzie wymagany. 

- w zakresie przygotowania inwestycji zbiorcze zestawienia planowanych 
kosztów inwestycji z wydzieleniem kosztów infrastruktury, komunikacji oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych, prac projektowych, aktualnej mapy do 
celów projektowych i mapy stanu prawnego dla obszaru opracowania oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i innych niezbędnych dokumentów dla 
przeprowadzenia procedur  przetargowych w trybie „ przetargu nieograniczonego„ 
który będzie przeprowadzany na bazie w/w opracowań. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących konsultacji  

i uzgodnień prac nad programem funkcjonalo-użytkowym. Wymaganą formą 
uzgodnień jest forma pisemna. 

 
3. Program funkcjonalno-użytkowy winien zostać wykonany zgodnie z: 

 
a) charakterystyką zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi 

inwestorskimi dla programu funkcjonalno użytkowego która stanowi 
Załącznik nr 1a do SIWZ.   

b) - dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego załączono wypis i wyrys 
który stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ. 

c)   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  
z późn. zmianami ), 
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          d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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) 

e) warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wod-kan ,  do sieci   
   elektroenergetycznej, ciepłowniczej -  do uzyskania przez wykonawcę 

f)    Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity z 2016 r. 
poz. 290 

g)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  
z późn.zmianami ), 

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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); 

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie      ( Dz. U. nr 75, poz. 690, z późn. zmianami ) 

j)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi         
            publiczne i ich usytuowanie tekst  jednolity  Dz. U.  z 2009 r. poz. 124 z późn.   
            zmianami 

k) Prawo Ochrony Środowiska  Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. 
zmianami  

l)  Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

m)  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ), 

n)  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy             
( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami), 

o)  innymi obowiązujących ustawami, rozporządzeniami oraz normami, 
aktualnymi na dzień sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót 
budowlanych, oraz  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 
Opracowanie winno być wykonane w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 
wersji elektronicznej. Plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co 
do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia  
(w formie pdf ). 
 
 
 


