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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia  

 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 
 
 
 

 
 
 
Nazwa zamówienia: 
REALIZACJA ZADANIA W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ”  PN. „WYKONANIE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJA RABÓT BUDOWLA NYCH 
NIERUCHOMO ŚCI PRZY UL. HUTNIKÓW 3” 
 
 
Zamawiający: 
Koleje Dolnośląskie S.A. 
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5 
59-220 Legnica 
 
 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
 
 
Opracował: 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotowy obiekt, którego dotyczy zamówienie jest kamienicą zlokalizowaną w Legnicy przy ul. 
Hutników 3, stanowi ona końcowy budynek w ciągu kamienic mieszkalno-usługowych. Budynek 
trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, zadaszonym gankiem i 
tarasem dostępnym z poziomu pierwszego pietra budynku. Piwnice o charakterze gospodarczym z 
węzłem cieplnym, pomieszczeniami sanitarnymi oraz pomieszczeniami magazynowymi. Na 
pozostałych kondygnacjach budynku zlokalizowane były gabinety lekarskie oraz pomieszczenia do 
wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz ich obróbki w związku z tym, że obiekt użytkowany był 
przez Wojewódzką Przychodnię Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc dla Dorosłych.  W chwili obecnej 
obiekt nie jest użytkowany. 
Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, grubość ścian zewnętrznych 43-63 cm. Strop nad 
piwnicą ceglany w kształcie sklepienia odcinkowego. Pozostałe stropy drewniane o konstrukcji 
belkowej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej. Ścianki działowe w 
większości murowane, w niektórych pomieszczeniach występują ścianki z luksferów. Dach budynku 
wielopołaciowy z połaciami jedno i dwuspadowymi. Więźba dachowa drewniana o wiązarach 
jednospadkowych płatwiowych z ramami stolcowymi, dwuspadowych –krokwiowych i jętkowych. 
Częściowo występują ściany kolankowe i szczytowe poddasza. Pokrycie dachu: część pokryta 
dwukrotnie papą na deskowaniu a na części dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę podwójnie na 
łatach drewnianych. Dach nie posiada żadnej izolacji termicznej. 
W budynku instalacje :wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, telefoniczna, centralnego 
ogrzewania z węzła cieplnego, kanalizacji deszczowej. 
W związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku, planuje się funkcję administracyjną, planuje się 
remont budynku wraz z jego przebudową w której zasadniczym elementem będzie zmiana lokalizacji 
klatki schodowej tak aby wróciła na swoje pierwotne miejsce w budynku. Planuje się również, w 
miarę możliwości wynikającej z przepisów, wykorzystanie poddasza na pokoje gościnne. Nie ingeruje 
się  w sposób istotny w istniejącą bryłę budynku.  
Planuje się również zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy budynku na potrzeby wynikające 
z nowej funkcji – parkingi, miejsce na pojemnik na śmieci, tereny zielone. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Budynek położony przy ul. Hutników 3 w Legnicy ma kubaturę 4004 m³ i powierzchnię użytkową 
674,1m², powierzchnia zabudowy 306,5m². Powierzchnia netto 828 m². 
W wyniku adaptacji poddasza na pokoje gościnne powierzchnia użytkowa budynku ulegnie 
zwiększeniu. Powierzchnia działki nr 299 – 1080 m2. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Działka z wzmiankowanym obiektem znajduje się na terenie określonym symbolem 13 MW/U 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy (zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona i terenów sąsiednich). 

2. Działka wraz z budynkiem leży w strefie ochrony konserwatorskiej 
3. Pismo Miejskiego Konserwatora zabytków w sprawie zachowania  
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4. Koncepcja przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku będąca w posiadaniu 
Zamawiającego. 

 
 
1. 4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 
1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich planowanej funkcji 
(numerację podano zgodnie z koncepcją przebudowy i zmiany sposobu użytkowania): 
 
POMIESZCZENIA PIWNICY: 

• 0/1 – komunikacja (33,11 m2) 
• 0/2; 0/4; 0/6; 0/7; 0/11 – magazyny (łączna powierzchnia 94,12 m2) 
• 0/3 – klatka schodowa (7,37 m2) 
• 0/5 – pomieszczenie porządkowe (4,82 m2) 
• 0/8 – kotłownia (24,78 m2) 
• 0/9 – konserwator (10,74 m2)  
• 0/10 – toaleta (2,35 m2) 
• 0/12; 0/13 – archiwum (łączna powierzchnia 30,53 m2) 

 
POMIESZCZENIA PARTERU: 

• 1/1 – ganek (9,66 m2) 
• 1/2 – klatka schodowa (13,87 m2) 
• 1/3 – komunikacja (18,97 m2) 
• 1/4; 1/5; 1/9; 1/10; 1/11; 1/12; 1/13 – biura (łączna powierzchnia 138,18 m2) 
• 1/6 – archiwum (3,70 m2) 
• 1/7 – toaleta męska (6,32 m2) 
• 1/8 – toaleta damska/toaleta dla niepełnosprawnych (5,14 m2) 
• 1/14 – dział obsługi klienta (19,60 m2) 

 
POMIESZCZENIA 1 PIĘTRA 

• 2/1 – klatka schodowa (11,58 m2) 
• 2/2 – komunikacja (22,50 m2) 
• 2/3; 2/4; 2/9; – biura (łączna powierzchnia 53,31 m2) 
• 2/5 – archiwum (3,65 m2) 
• 2/6 – toaleta damska (3,57 m2) 
• 2/7 – toaleta męska (6,32 m2) 
• 2/8 – kuchnia  (11,52 m2) 
• 2/10 – sala konferencyjna  (26,50 m2) 
• 2/11 – serwerownia  (6,00 m2) 
• 2/12 – sekretariat  (15,74 m2) 
• 2/13 – zaplecze sekretariatu (4,66 m2) 
• 2/14 – gabinet prezesa  (22,64 m2) 
• 2/15 – gabinet prezesa  (17,83 m2) 
• 2/16 – taras  (10,64 m2) 
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POMIESZCZENIA 2 PIĘTRA 
• 3/1 – klatka schodowa (13,24 m2) 
• 3/2 – komunikacja (21,29 m2) 
• 3/3; 3/4; 3/9; 3/10; 3/11; 3/12 – biura (łączna powierzchnia 132,06 m2) 
• 3/5 – archiwum (3,65 m2) 
• 3/6 – toaleta męska (6,32 m2) 
• 3/7 – toaleta damska (4,03 m2) 
• 3/8/1; 3/8/2; 3/8/3 – mieszkanie (powierzchnia łączna 30,80 m2) 

 
PODDASZE 

• 4/1 – klatka schodowa (9,36 m2) 
• Poddasze – planuje się umiejscowienie na poddaszu trzech pokoi gościnnych 

 
ELEWACJA 
Planuje się wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w stopniu umożliwiającym spełnienie 
obowiązujących przepisów. Ocieplenie ścian wykończonych cegłą klinkierową może być wykonane 
tylko od strony wewnętrznej. Dopuszcza się ocieplenie ścian elewacji zachodniej od strony 
zewnętrznej. Przy planowaniu remontu elewacji należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, uzupełnienie detalu oraz usunięcie elementów zaburzających podział elewacji. 
 
TEREN ZEWNĘTRZNY – STAN ISTNIEJĄCY 
Od strony ulicy Hutników ogrodzenie z przęseł stalowych elementami kutymi ze słupkami na 
podmurówce z cegły pełnej. Od strony zachodniej północnej i południowej teren otoczony jest 
ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej. Przeważająca część terenu nieutwardzona.  
 
 
1.5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 

• Dokumentacja projektowa winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 
Nr 120, poz. 1133). W skład dokumentacji objętej zamówieniem wchodzi :  

 Projekt budowlany do pozwolenia na budowę 
 Projekt zagospodarowania terenu 
 Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany 
 Projekty wykonawcze branżowe 
 Kosztorysy inwestorskie sporządzone w oparciu o projekty wykonawcze obejmujące 

swoim zakresem całość zagadnienia budowlanego 
• Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym 
• Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół 

koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 
uczestniczących w realizacji zamówienia.  

• Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i charakterystykę techniczną, 
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• W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 
do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

• Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i charakterystykę techniczną, 

• Kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być 
opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na grupy robót, z wyliczeniem ilości 
robót przedmiarowych przypadających na poszczególne grupy robót, 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 
dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy dla wymaganych branż. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór po okresie rękojmi, 
− odbiór ostateczny. 

 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wartość wynagrodzenia 
ryczałtowego zostanie określona w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty 
wykonawcze oraz sporządzone na ich podstawie kosztorysy inwestorskie. 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-instalacyjnych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych z budową itp.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 
Okres gwarancji na wykonany przedmiot – minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów : 
•  Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona i terenów sąsiednich). 
 
2.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
stanowi załącznik do programu 
 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego – 
zamierzenie budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane 
(Dziennik Ustaw z 2003 roku, Nr 207 pozycja 2016 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi 
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami 
sztuki budowlanej. 
 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej i 
wykonania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu: 
• Inwentaryzacja budowlana obiektu kamienicy położonej w Legnicy przy ul. Hutników 3, 
• Projekt koncepcyjny przebudowy i remontu kamienicy położonej w Legnicy przy ul. 
Hutników 3, 
• Projekt koncepcyjny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy położonej w 
Legnicy przy ul. Hutników 3 
 
 


