
Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie  1  –  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej:  Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej
im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, gmina Lubin,  dz. nr 288/9 obr, Raszówka”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania: rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.
W  ramach  w/w  zadania  należy  zaprojektować  świetlicę  szkolną,  dwie  sale  dydaktyczne  wraz  z  wewnętrznymi
instalacjami oraz zaplecze sanitarno - szatniowe na potrzeby nowoprojektowanej funkcji. 
Dokumentacja winna być opracowana w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie procedury wyboru
wykonawcy robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania.
Ogólna charakterystyka obiektu:
Lokalizacja – Raszówka, gmina Lubin, dz. nr 288/9, własność Gminy Lubin
Na działce nr 288/9 zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego (adres: 1. Maja 10, 59-307 Raszówka), kóra
zosta wybudowana w latach 70-tych XX wieku. W roku 2006 dobudowano salę gimnastyczną. Segment dydaktyczny jest
dwukondygnacyjny z, konstrukcja ścian z w technologii tradycyjnej - z cegły, segment sportowy to jednokondygnacyjna
sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym. Przybudówkę budynku szkoły stanowi część mieszkalna.  
Proponowane usytuowanie obiektu: w rejonie zaznaczonym na załączniku graficznym – załącznik Nr 4 
Obiekt ma przeznaczenie usługowe – obiekt użyteczności publicznej – szkoła. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1218.
Stan istniejący:                                                                                                                                    
Na terenie dz. nr geod. 288/9, usytuowana jest szkoła podstawowa, kóra zosta wybudowana w latach 70-tych XX wieku,
która składa się z segmentu dydaktycznego z przybudówką stanowiącą część mieszkalną oraz segmentu sportowego,
połączonych ze sobą parterowym łącznikiem w technologii  tradycyjnej (cegła, tynk), z wyjściem na tereny sportowe.
Segment dydaktyczny jest dwukondygnacyjny, dach płaski. Segment sportowy - jednokondygnacyjna sala gimnastyczna
o konstrukcji stalowej z płyt warstwowych PW-8 z zapleczem sanitarno-szatniowym. Ściany oraz dach sali gimnastycznej
docieplono  w  2006  roku.  Ścianę  szczytową  od  strony  segmentu  dydaktycznego  szkoły  docieplono  systemem
elewacyjnym  BOLIX  przy  użyciu  płyt  styropianowych  FS-15,  docieplenie  ścian  zewnetrznych  BUDMAT  FB-18
styropianem FS-15 grubości 10 cm + izolacja paroszczelna FWK. Elewacja wykończona blachą falistą FB018 grubości
0,70  mm.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  aluminiowa.  Od  strony  ul.  1  Maja  na  terenie  szkoły  zlokalizowany  jest
wolnostojacy budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Teren szkoły wyposażony jest w kompleks sportowy
składający  się  z  boiska  do  piłki  nożnej,  kortów  i  boiska  do  piłki  ręcznej,  ścieżki  zdrowia  wraz  z  oświetleniem
zewnętrznym. Wejście główne do budynku od strony  ulicy Sportowej.
Na działce znajduje się sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, w tym instalacja wewnętrzna hydrantową
doprowadzone także przyłącze i  sieć energetyczna oświetlenia zewnętrznego i  przyłącze gazu.  Obiekt  wyposażony
jest w wewnętrzną instalację elektryczną, która została zmodernizowana w 2012 roku w zakresie dostosowania jej do
obowiązujących  przepisów;  wodno  –  kanalizacyjną;  odgromową;  dzwonkową;  przyzywową  -  sygnalizacji  pożaru,
włamania,  monitoringu  TV;  telefoniczną;  komputerową;  TV;  wentylację  grawitacyjną  i  mechaniczną  (wentylacja
mechaniczna  została  zastosowana  w  sali  gimnastycznej  i  zapleczu  sanitarno  –  szatniowym  sali  i  w  jednej  z  sal
dydaktycznych)  oraz  c.o.  z  własnej  kotłowni  gazowej  z  kotłem kondensacyjnym  dwufunkcyjnym firmy  Viessemann
Paromat  Simplex  o  mocy  225  kW.  Obiekt  jest  częściowo  podpiwniczony,  przykryty  częściowo  skośnym (nad  salą
gimnastyczną), częściowo płaskim dachem.
Podstawowe dane liczbowe:

1. Powierzchnia działki Nr 288/9 –  1 276,00  m2
2. Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego – 1 076,00 m2 
3. Powierzchnia użytkowa –  1367.60 m2
4. Kubatura obiektów szkoły – 9 563,00 m3
5. Ilość miejsc parkingowych  na terenie szkolnym -  7szt. (poza tym miejsca postojowe ogólnodostępne od strony

ul. Sportowej)
6. Liczba kongygnacji szkoły – 1-2
7. Ilość sal dydaktycznych – 10 (z czego 5 o pow. do 35 m2 + pracownia komputerowa)
8. Aktualna ilość uczniów w szkole: 184 uczniów
9.  Docelowa ilość uczniów w szkole począwszy od roku szkolnego 2018/2019 – 210 uczniów
10. Moc elektryczna umowna dla istniejącego obiektu - 15,5 kW 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XXX/185/2016 RADY GMINY
LUBIN z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy  Lubin  dla  obrębu  Raszówka,  teren  działki  nr  288/1  położony  jest  w  jednostce  oznaczonej   symbolem  U6
z  przeznaczeniem  podstawowym  –  zabudowa  usługowa,  zabudowa  usługowa  z  zakresu  usług  publicznych.  
Zgodnie  z  zapisami  mpzp  istnieje  możliwość  rozbudowy  istniejących  budynków  z  „obowiązkiem  nawiązywania



gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej tradycji architektonicznej,
a w przypadku istniejącego obiektu po rozbuowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią”.
Budynki mogą być rozbudowywane z zachowaniem dotychczasowej formy i pokrycia dachu. 
Teren ograniczony jest: od południa drogą publiczną klasy Z (ul.  1 Maja) oznaczoną w mpzp symbolem KDZ2 ; od
wschodu  drogą  wewnętrzną  oznaczoną  w  mpzp  symbolem  KDW49  (ul.  Sportowa)  ,  od  zachodu  i  północy  drogą
wewnętrzną oznaczoną w mpzp symbolem KDW54 i drogą wewnętrzną oznaczoną w mpzp KDW53 symbolem (ul.
Macieja Rataja). Droga oznaczona w mpzp jako KDZ2 stanowi drogę publiczną powiatową nr 1233D.
Wejście główne do budynku – od strony ul. Sportowej. 
Obszar jednostki U 2 objęty jest strefą „OW” ochrony archeologicznej, stąd wymagane jest uzgodnienie z Dolnośląskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Legnicy. 
Zamawiający  nie  dysponuje  inwentaryzacją  obiektu  ani  dokumentacją  projektową  dotyczącą  budowy  szkoły.
Zamawiający  dysponuje  jedynie  dokumentację  archiwalną,  opracowaną  przez  pracownię  projektową  „MODUŁ”  s.c.
z siedzibą w Lubinie 2007 r. dot. rozbudowy boiska do piłki ręcznej z kortem tenisowym, ścieżką zdrowia (od strony
zachodniej)  +  parkingu  z  oświetleniem  terenu  zawiarającą  projekt  zagospodarowania  terenu  oraz  projektem
wykonawczym instalacje  elektryczne –  opracowanie  z  2012 r.  przez  INTELKOMLEX Projektowanie  i  Kompleksowa
Obsługa Budownictwa zs.we Wrocławiu.
Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi podłoża gruntowego.

Stan projektowany:    
Ogólna charakterystyka obiektu projektowanego:
Obszar  zabudowy  pod projektowaną  rozbudowę istniejącego  budynku szkolnego  przewidziano od  strony  północnej
w rejonie sali gimnastycznej i parterowego łącznika pomiędzy tymi obiektami a boiskiem do piłki nożnej i zaznaczono na
załączniku  Nr  4  -  mapa  poglądowa  z  zaznaczoną  lokalizacją.  Projektowany  obiekt  należy   należy  połączyć
komunikacyjnie  z  istniejącym  budynkiem  poprzez  istniejący  łącznik  z  zachowaniem  przepisów  ewekuacji.  
Z projektowanym obiektem  koliduje istniejące uzbrojenie terenu, tj. kanalizacja deszczowa, linia kablowa eNN oraz słupy
oświetleniowe boiska. Do likwidacji są istniejące drewniane zewnętrzne ławki widowni usytuowane pomiedzy bieżnią  
a budynkiem szkoły.  Dopuszcza się zaproponowanie zmiany usytuowania nowoprojektowanego obiektu w innej
części działki szkolnej, lecz warunkiem jest połączenie go np. łącznikiem z budynkiem istniejącym. 
Głównym  założeniem  jest  rozbudowa  istniejącego  budynku  szkoły  o  świetlicę  szkolną  z  zaplaczem  sanitarno  -
sztniowym, w której jednocześnie będzie przebywać do 50 uczniów oraz dwie sale dydaktyczne dla 24 uczniów każda.
Świetlica winna być zaprojektowana z podziałem na dwie strefy: zabawową i przeznaczoną do do zajęć manualnych
i odrabiania zadań domowych z niezależnym wejściem od strony boiska.
Z uwagi na zbyt  małą ilość sanitariatów i szatni  w istniejącym obiekcie,  w części projektowanej należy przewidzieć
niezależne zaplecze sanitarno - szatniowe z dostępem dla osób niepełnosprawnych dla projektowanej funkcji świetlicy.
Osoby  korzystające  z  sal  dydaktycznych  mają  zapewniony  dostęp  do  toalet  w  budynku  szkoły.  W  każdej  sali
dydaktycznej  oraz  w  świetlicy  należy  przewidzieć  umywalkę.  Instalacje  elektryczne  -  z  możliwiością   podłączenia
internetu.  W obiekcie należy zapewnić wentylację zapewniającą wymaganą przepisami krotność wymiany powietrza.
Doprowadzenie powietrza zewnętrznego przez nawiewniki okienne higrosterowane. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń w oparciu o klimatyzatory typu Split i wentylatory nawiewno – wywiewne.
Nowy obiekt winien zostać zaprojektowany bez barier architektonicznych, jako zintegrowany i połączony funkcjonalnie
i komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły. Projektowany obiekt, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój
konstrukcyjny  oraz  rozwiązania  techniczne  i  materiałowe  elementów  budowlanych  powinny  być  zaprojektowane
i  wykonane  w  sposób  odpowiadający  wymaganiom  lokalizacyjnym,  technicznym  i  technologicznym  dla  budynków
szkolnych i pomieszczeń lekcyjnych z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny w szkołach,
z  materiałów  i  wyrobów,  które  nie  stanowią  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników.  Obiekt  musi  spełniać
wymagania  przepisów  bezpieczeństwa  pożarowego  w  szkołach.  Po  rozbudowie  budynek  winien  tworzyć  spójną
kompozycję z istniejącą częścią. 
Nie  zakłada  się  budowy  nowych  przyłączy  do  projektowanej  dobudowy,  chyba  że  zaitnieje  taka  konieczność.  
W przypadku  kolizji  istniejących  urządzeń  infrastruktury  technicznej  z  projektowaną  rozbudową  należy  założyć  ich
przebudowę. Należy dokonać analizy zapotrzebowania w energię elektryczną pod kątem ewentualnego zwiększenia
mocy umownej, by zapewnić poprawne funkcjonowanie szkoły i oświetlenia terenu oraz terenów sportowych. 
Przed złożeniem oferty zamawiajacy zaleca wizję lokalną, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. 
Należy uwzględnić usunięcie elementów zieleni kolidujacej z projektowanym zamierzenie.
Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował m.in.:

a) Opracowanie  projektu  zagospodarowanie  terenu  dla  części  działki  objętej  opracowaniem  wraz  z  przyłączami,
oświetleniem terenu – 4 egz.

b) Opracowanie projektu budowlanego sporządzonego na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali
1:500 zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę – 4 egzemplarze dla każdej branży.



c) Opracowanie projektu wykonawczego sporządzonego na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali
1:500  uwzględniającego  wszystkie  branże,  m.  in.:  w  branży  architektury,  konstrukcji,  sanitarnej
elektroenergetycznej,  drogowej,  oświetlenia  terenu  w  zakresie  takiej  szczegółowości  jaka  jest  niezbędna
Zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w
art. 29-31 oraz art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia w
zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych – 4 egz.

d) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej – po 3
egzemplarze.

e) Opracowanie  w formie pisemnej przedmiaru robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów
CPV, - po 3 egzemplarze dla każdego etapu.

f) Opracowanie  kosztorysu  inwestorskiego  w  oparciu  o  aktualną  bazę  cen  (np.:  SEKOCENBUD),  SST
z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż oraz dla każdego etapu – po 2 egzemplarze. 

g) Wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (wszystkie  branże  wraz z  przedmiarem  robót
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), w 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf, doc i dwg.

h) Wykonanie  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich,  w  1  egzemplarzu  na  nośniku  elektronicznym
w formacie ath i pdf.

Obowiązkiem projektanta jest w szczególności:
a) pozyskanie  i  zaktualizowanie  mapy  do  celów  projektowych  w  skali  1:500  pod  względem  sytuacyjno

-wysokościowym oraz uzbrojenia terenu; 
b) uzyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów 
c) uzyskania  wszelkich  uzgodnień,  decyzji,  oświadczeń,  zezwoleń i  opinii  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji

o pozwoleniu na budowę
d) uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  pod  względem  branżowym,  w  tym  projektów  przebudowy  lub

zabezpieczenia  kolidujących  urządzeń infrastruktury  technicznej,  w  zakresie  wynikającym
z obowiązujących przepisów, z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu uzgodnień;                                           

e) w razie konieczności przygotowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie zgody na
odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane.

f) w razie  konieczności  wycinki  drzew lub krzewów wykonanie inwentaryzacji  istniejącej  zieleni  oraz  uzyskanie
w  imieniu  Zamawiającego  zezwolenia  na  usunięcie  drzew i/lub  krzewów,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami w przypadku ;

g) opracowania  opinii  geotechnicznej  ustalającej  warunki  posadowienia  obiektu  oraz  oceny  przydatności  gruntu
podłoża dla zamierzenia projektowego, należy uwzględnić wykonanie badań geotechnicznych co 25 m.;

h) przygotowania  niezbędnych  materiałów  i  złożenia  (w  imieniu  Zamawiającego)  właściwemu organowi wniosku
 o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

i) skoordynowania treści Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót z treścią rozwiązań
projektowych oraz z treścią opisu w pozycjach przedmiaru robót, co do zastosowanych  wyrobów budowlanych
(materiały i urządzenia), dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  oraz sprzętu. Wyroby zaliczone
do grupy jednostkowego stosowania będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego;

j) pisemnej  informacji  o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji  przedmiotu opracowania,  przy  usunięciu
których może być pomocne działanie Zamawiającego. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego
będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą rozważone
przez projektantów;

k) przedstawienia  Zamawiającemu  w  fazie  wstępnej  i  ostatecznej  projektu  budowlanego  celem  uzyskania
akceptacji;

l) uwzględnienie w dokumentacji projektowej, w porozumieniu z Zamawiającym, założeń niewymienionych niniejszych
wymaganiach, a wynikających z potrzeby realizacji projektowanego przedsięwzięcia;

m) nieodpłatnego  świadczenia  usług  związanych  z  nadzorem  autorskim  przy  realizacji  robót  w  oparciu
o wykonaną przez niego dokumentację projektową.

Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać     dokumentacja projektowa:  
1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24

z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim



powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z póź. zmianami (ze zmianami
wprowadzonymi w warunkach technicznych od 01.01.2018 (Dz.U.2017.2285). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego  dla  branżowej  szkoły  I  stopnia,  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  specjalnej  przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnejWarszawa, (Dz.U z 2017 poz. 356 

7. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006, Nr 122, poz. 851) z późn. zm.
8. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.(Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r. Nr
6, poz. 69 ) z późn. zm.

10. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141; t.j. z 1998r. Nr 21, poz. 94
11. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380) – dalej u.o.p.p.;
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

W  przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w  życie  nowych  regulacji  prawnych  należy
opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.
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