
 

 
Załącznik Nr 8 do SIWZ 

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Przedmiot WWiOPP 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Prac Projektowych 

(dalej „WWiOPP”) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych 

elementów Dokumentacji Projektowej przewidzianych do wykonania przez Generalnego 

Wykonawcę dla zadania pt. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii 

Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” (zwanego dalej „Inwestycją”), a także 

wymagania w zakresie świadczenia usługi nadzoru autorskiego przez członków Personelu 

Kluczowego Generalnego Wykonawcy.  

 

2. Zakres stosowania WWiOPP 

Niniejsze WWiOPP stanowią obowiązujący dokument przetargowy i integralny element 

umowy na projektowanie i roboty budowlane (dalej „Umowa”) zawartej w ramach 

realizacji Inwestycji.  

 

3. Określenia podstawowe 

Niniejsze WWiOPP stanowią integralną część Umowy, dlatego wszystkie pojęcia 

zdefiniowane i użyte w Umowie obowiązują w tym samym zakresie i znaczeniu 

w niniejszym dokumencie. Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień, pojęcia użyte 

w WWiOPP, wymienione poniżej należy rozumieć następująco: 

 

3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej „PFU”) – opracowanie projektowe 

sporządzone przez Zamawiającego i stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ,  będące 

opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 31 ust 2 i 3 Ustawy PZP. Formę 

i zakres PFU reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

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

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).  

3.2. Projekt Budowlany – wielobranżowe opracowanie projektowe sporządzone przez 

Projektantów Generalnego Wykonawcy, na podstawie wytycznych zawartych w PFU 

i WWiOPP stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Formę 

i minimalny, wymagany zakres opracowania reguluje Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 

z późn. zm.) (Dalej „Rozporządzenie o Formie Projektu”). 

3.3. Projekt Budowlany Zamienny – wielobranżowe opracowanie projektowe sporządzone 

przez Projektantów Generalnego Wykonawcy, w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian istotnych z punktu widzenia Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (dalej Ustawa PB), w toku realizacji robót budowlanych i stanowiące 

podstawę do uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. Forma 

i minimalny, wymagany zakres opracowania analogiczny jak w przypadku Projektu 



 

 
Budowlanego, przy czym Projekt Budowlany Zamienny opracowany będzie jedynie 

w zakresie obejmującym wprowadzone zmiany. 

3.4. Projekt Konserwatorski – wielobranżowe opracowanie projektowe sporządzone przez 

Projektantów Generalnego Wykonawcy, stanowiące wyciąg z Projektu Budowlanego, 

sporządzone w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac 

konserwatorskich, robót budowlanych lub innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków (dalej „Pozwolenie Konserwatorskie”). W przypadku 

konieczności uzyskania decyzji zmieniającej Pozwolenie Konserwatorskie, Projekt 

Konserwatorski zamienny także zostanie sporządzony przez Generalnego 

Wykonawcę.  

3.5. Projekt Wykonawczy – wielobranżowe opracowanie projektowe sporządzone przez 

Projektantów Generalnego Wykonawcy, na podstawie wytycznych PFU i WWiOPP 

oraz Projektu Budowlanego, stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu 

na budowę, które uszczegóławia i uzupełnia zakres Projektu Budowlanego w sposób 

pozwalający na właściwą realizację obiektu budowlanego. W związku z tym Projekt 

Wykonawczy zawiera rysunki podstawowe (rzuty, przekroje i elewacje) wykonane 

w dokładniejszej skali, charakterystyczne detale i rozwiązania określające 

technologię wykonania, dobór parametrów urządzeń i instalacji, zgodnie z par. 5 

ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 

3.6. Projekt Warsztatowy – wielobranżowe opracowanie projektowe sporządzone przez 

Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców na podstawie wytycznych PFU 

oraz Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego, w celu określenia 

szczegółów technologicznych wykonania i montażu materiałów, urządzeń lub 

wyposażenia planowanych do wbudowania. Projekt Warsztatowy sporządzany będzie 

na potrzeby własne Generalnego Wykonawcy w celu realizacji robót budowlanych lub 

na potrzeby zatwierdzenia przez Zamawiającego planowanych do wbudowania 

materiałów, urządzeń lub wyposażenia zgodnie z procedurami zatwierdzenia Karty 

Materiałowej opisanymi w Umowie. O potrzebnym zakresie i formie sporządzenia 

Projektu Warsztatowego dla celów własnych decydować będzie Generalny 

Wykonawca. O potrzebnym zakresie i formie sporządzenia Projektu Warsztatowego 

dla celów zatwierdzenia Karty Materiałowej decydować będzie Inspektor Nadzoru lub 

Zamawiający stosownie do przedmiotu zatwierdzenia.   

3.7. Dokumentacja Powykonawcza – wielobranżowa dokumentacja techniczna 

sporządzona przez Generalnego Wykonawcę i odzwierciedlająca pełen zakres 

zrealizowanych robót. Dokumentacja sporządzona będzie w układzie i zakresie 

Projektu Wykonawczego. Integralnym zakresem Dokumentacji Powykonawczej będą 

dokumenty związane z wbudowanymi materiałami urządzeniami lub wyposażeniem.  

3.8. Dokumentacja Odbiorowa – wielobranżowa dokumentacja techniczna sporządzona 

przez Generalnego Wykonawcę dla potrzeb kontroli obiektu budowlanego 

prowadzonej przez organy PIS, PSP, MKZ lub PINB. Dokumentacja sporządzona 

w oparciu o elementy Dokumentacji Powykonawczej i obejmująca wszelkie rysunki 



 

 
techniczne, dokumenty, atesty, badania, operaty geodezyjne i inne opracowania 

wymagane przez w/w organy kontrolujące obiekt.  

3.9. Nadzór Autorski – wielobranżowy nadzór nad realizacją robót budowlanych, 

realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, sprawowany w rozumieniu 

art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy PB, osobiście przez Projektantów wchodzących w skład 

Personelu Kluczowego Generalnego Wykonawcy. 

3.10. Dokumentacja Eksploatacyjna – wielobranżowa dokumentacja techniczna 

sporządzona przez Generalnego Wykonawcę, stanowiąca uzupełnienie Dokumentacji 

Powykonawczej i obejmująca dokumenty niezbędne w toku prawidłowej eksploatacji 

budynku. Dokumentacja obejmuje m.in.: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

i instrukcję użytkowania obiektu oraz wbudowanych urządzeń i wyposażenia, a także 

wszelkie inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu poprawną i bezpieczną 

eksploatację budynku. 

3.11. Rada Projektowa - spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego dotyczące 

postępu prac projektowych, organizowane regularnie (nie częściej niż raz 

w tygodniu) przez Zamawiającego, z udziałem Projektantów i Kierownika kontraktu. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w tych spotkaniach 

właściwych członków Personelu Kluczowego, których obecność będzie związana 

z aktualnym postępem prac projektowych, przy czym Kierownik kontraktu lub 

Projektant branży architektonicznej będzie zobowiązany uczestniczyć w każdym 

spotkaniu. 

3.12. Rada Budowy - spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego dotyczące 

postępu prac budowlanych i Nadzoru Autorskiego, organizowane regularnie 

(nie częściej niż raz w tygodniu) przez Zamawiającego, z udziałem Projektantów, 

Kierownika budowy, Kierowników robót, Kierownika kontraktu, i Inspektorów 

Nadzoru. Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w tych 

spotkaniach właściwych członków Personelu Kluczowego, których obecność będzie 

związana z aktualnym postępem prac budowlanych, przy czym Kierownik kontraktu 

lub Kierownik budowy będzie zobowiązany uczestniczyć w każdym spotkaniu. 

3.13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) – 

dokument sporządzany przez Projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy PB. 

3.14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) – dokument sporządzany przez 

Kierownika Budowy na podstawie informacji BIOZ i zgodnie z art. 21a ust. 1 

Ustawy PB. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami prawa i normami. 

 

4. Przedmiot opracowania i etapy realizacji prac projektowych 

Dokumentacja Projektowa obejmuje swoim zakresem przebudowę i remont wydzielonego 

segmentu zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

wraz z remontem zabytkowego dziedzińca, w celu utworzenia w tym budynku nowej 

funkcji: centrum lokalnej aktywności kulturalnej. Dokumentacja Projektowa będzie 

realizowana w następujących etapach, zgodnych z zapisami Umowy z GW: 



 

 
• Etap I: Opracowanie Projektu Budowlanego.  

• Etap II: Wystąpienie do właściwego organu, na podstawie pełnomocnictwa 

Zamawiającego, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• Etap III: Wykonanie Projektu Wykonawczego. 

• Etap IV: Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych. 

5. Dane podstawowe o budynku objętym opracowaniem 

5.1. Lokalizacja i ogólne uwarunkowania przestrzenne 

Obszarem Inwestycji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1 679 m2, położona 

w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 87, nr geodezyjny działki 4 i 3/1, arkusz 44, obręb 

Poznań. Obszar ten jest elementem zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego 

do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A231 z dnia 

14 marca 1980 roku. Budynek zabytkowy Akademii Muzycznej w Poznaniu (oznaczony 

literą „A”) objęty zakresem prac projektowych zlokalizowany jest pomiędzy ulicami 

Święty Marcin, Towarową i Skośną, na planie zniekształconej litery „U”, z wewnętrznym 

dziedzińcem. Budynek stanowi część kompleksu dydaktycznego Uczelni na który poza 

nim składają się jeszcze obiekty zrealizowane na przylegających działkach (nr 3/1, 5/2, 

6/1, 6/4, 2/2, 5/3, 3/4 ), tj.:  budynek dydaktyczny „B” oraz budynek „C” - Aula Nova. 

Budynek „A” podzielony jest na trzy niezależne segmenty: segment południowy, pełniący 

funkcję administracyjną, segment centralny z zabytkową aulą im. St. Stuligrosza, objęty 

przebudową w ramach Inwestycji oraz segment północny, połączony ścianą szczytową 

z sąsiednim budynkiem „B”. 

 

 



 

 
5.2. Tytuł prawny do nieruchomości 

Akademia Muzyczna im I. J. Paderewskiego w Poznaniu jest właścicielem prawa 

użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości objętych projektem, tj. działki nr 4. 

Prawo to Uczelnia pozyskała na mocy art. 182 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. 

o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385) oraz art. 12 ust. 1 Dekretu z dnia 08 

marca 1946 r. o Majątkach Opuszczonych i Poniemieckich (Dz. U. R. P. nr 13 Poz. 87), 

co zostało potwierdzone wpisem do treści Księgi Wieczystej nr PO1P/00107972/8, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nikt nie zgłaszał i nie zgłasza roszczeń do przedmiotowych nieruchomości, a księga 

wieczysta jest wolna od wpisów roszczeniowych. Akademia dysponuje wypisem z księgi 

wieczystej oraz ewidencji gruntów na potwierdzenie dysponowania nieruchomościami.  

5.3. Budynek zabytkowy „A” 

Budynek „A” został zaprojektowany przez architekta Johannesa z Charlottenburga 

i pochodzi z początku XX wieku (szacowana data powstania obiektu to 1910r.). Budynek 

pierwotnie stanowił własność Ewangelickiego Domu Stowarzyszeń „Herberge zur Heimat” 

w Poznaniu, a po likwidacji stowarzyszenia w 1939 roku i zawierusze wojennej w 1947 

roku przekazany został na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu – 

obecnie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Obiekt 

znajduje się pod ochroną konserwatorską i wpisany jest do rejestru zabytków 

pod nr A275 na podstawie decyzji z dnia 11.01.1985 r. 

5.3.1. Obecne przeznaczenie budynku 

Skrzydło zlokalizowane od strony północnej bezpośrednio wzdłuż ulicy Św. Marcin pełni 

funkcję dydaktyczną i kulturalną, mieści sale dydaktyczno-ćwiczeniowe. Część ta jest 

skomunikowana z budynkiem B, w którym znajduje się główne wejście do Uczelni. 

Cześć centralna, objęta działaniami projektowymi zlokalizowana jest od strony zachodniej 

(prostopadle do ul. Św. Marcin) i mieści Aulę im. Stefana Stuligrosza, do której przylega 

studio nagraniowe. Na niższych piętrach znajdują się: Sala Kameralna, sale dydaktyczno-

ćwiczeniowe, biblioteka oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Skrzydło posiada własne 

wejście i dużą klatkę schodową do obsługi komunikacyjnej sali koncertowej. Obecnie 

część ta pełni funkcję dydaktyczną w procesie kształcenia studentów Uczelni i służy 

okazjonalnym wydarzeniom kulturalnym. 

Trzecie skrzydło, domykające od południa otwarty, wewnętrzny dziedziniec Uczelni, pełni 

funkcję administracyjną z pomieszczeniami biurowymi, w tym m.in. z biurem Kanclerza 

i Kwesturą. 

5.3.2. Istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, murowany, z dachem 

w konstrukcji drewnianej, ciesielskiej. Każde z trzech skrzydeł budynku posiada dach 

dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, karpiówką układaną podwójnie (w koronkę). 

Wysokość budynku waha się od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych.  



 

 
Ściany nośne i fundamentowe budynku murowane z cegły pełnej, grubość ścian 

w zakresie ok. 28-80cm. Ściany działowe murowane z cegły pełnej lub cegły dziurawki. 

Elementy murowe bez większych spękań, zarysowań lub zawilgoceń. Ściany 

fundamentowe posiadają izolację założoną w 2016 r. Powłoki tynkarskie i detale 

sztukatorskie na budynku w stanie dobrym. Brak jakichkolwiek warstw 

termoizolacyjnych. 

Stropy w budynku wykonane jako masywne. Brak spękań, nadmiernych ugięć lub 

odkształceń. Posadzki drewniane z desek lub z lastriko. Zamawiający dysponuje 

ekspertyzą stropów pod Salą Kameralną, pod Aulą im. Stuligrosza oraz balkonu w Auli, 

wykonaną w grudniu 2019 r., stanowiącą informację pomocniczą dla Generalnego 

Wykonawcy.  

Główna klatka schodowa, prowadząca do Auli im. Stuligrosza, w konstrukcji drewnianej. 

Konstrukcje stopnic oraz ich wykończenie noszące ślady zużycia. Brak zabezpieczenia 

od odpowiedniego stopnia niezapalności, nierozprzestrzeniania ognia oraz w zakresie 

wymagań dla drogi ewakuacyjnej. W klatce schodowej pomocniczej przy Auli 

im. Stuligrosza szerokości biegów i spoczników nie spełniają wymogów obowiązujących 

warunków technicznych. 

Budynek przykryty dachem na konstrukcji drewnianej, ciesielskiej. Występują 

sporadyczne zawilgocenia. Nad Aulą im. Stuligrosza drewniane podciągi stropowe 

podłużne i drewniane belki stropowe poprzeczne. Zamawiający dysponuje ekspertyzą 

techniczną stropu i więźby nad Aulą im. St. Stuligrosza, wykonaną w 2015 r., która 

dokumentuje stan techniczny sprzed 5 lat i stanowi informację pomocniczą dla 

Generalnego Wykonawcy. W ekspertyzie opisano nadmierne ugięcia elementów, ale 

jednocześnie stwierdzono, że normowe stany graniczne nośności i użytkowania 

elementów konstrukcji drewnianej dachu i stropu nad zabytkową Aulą są spełnione. Brak 

zabezpieczenia przeciw rozwojowi pleśni oraz owadów. Konstrukcja drewniana dodatkowo 

wzmocniona cięgnami stalowymi bez zabezpieczenia ogniowego elementów stalowych. 

Brak zabezpieczenia od odpowiedniego stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania 

ognia. Stan pokrycia dachowego niezadowalający ze względu na zły stan membrany 

dachowej, której przetarcia i zmurszenia nie gwarantują szczelności. Brak jakichkolwiek 

warstw termoizolacyjnych. Stolarka okienna w budynku drewniana i PCV. Stolarka 

na poddaszu w złym stanie technicznym, do wymiany na nową. Brak jakichkolwiek 

parametrów termoizolacyjnych stolarki w całym obiekcie. 

Szczegółowa inwentaryzacja i ocena istniejącego stanu technicznego budynku stanowi 

element zadania Generalnego Wykonawcy. 

5.3.3. Podstawowe dane liczbowe dot. istniejącego budynku 

• Powierzchnia działki nr 4: ok. 1 679 m2, 

• Powierzchnia zabudowy budynku: 1 204,3 m2, 

• Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 5 343,8 m2 (w tym objęte projektem 

ok. 1 368,7 m2) 

• Kubatura budynku: 18 762,8 m3 (w tym objęte projektem ok. 4 731,3 m2) 

• Długość budynku: 42,74 m 



 

 
• Szerokość budynku: 45,39 m 

• Wysokość budynku: 23,00 m 

• Ilość kondygnacji 3-4 nadziemne + częściowe podpiwniczenie. 

6. Materiały wyjściowe do projektowania 

6.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Generalnego Wykonawcę 

na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ. PFU 

zostało opracowane w 2018 r. i zaktualizowane w 2020 r. na zlecenie Zamawiającego. 

Autorem opracowania jest pracownia projektowa „NMS Architekci” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 

49c/2a, 61-728 Poznań. Ponadto część elektroakustyczna opracowania została przez: 

„AirPol Sound & Light – Krzysztof Polesiński”, ul. Lebiodowa 9 F, 04-674 Warszawa. 

Uczelnia dysponuje prawem autorskim, majątkowym do całości opracowania. Zakres 

rzeczowy PFU został uzgodniony z biurem MKZ. 

6.2. Opracowania pomocnicze 

Zamawiający dysponuje opracowaniami pomocniczymi, stanowiącymi załącznik nr 10 

do SIWZ, które Generalny Wykonawca może wykorzystać w toku prac nad Dokumentacją 

Projektową. Opracowania te mają wyłącznie charakter informacji dodatkowej i nie 

zastępują opracowań autorskich stworzonych przez Generalnego Wykonawcę: 

6.2.1. „Ekspertyza techniczna stropów pierwszego i drugiego piętra wraz z balkonem 

skrzydła zachodniego budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Poznaniu” 

Opracowanie wykonane przez: „Ekspertis” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61-021 

Poznań, grudzień 2019 r. Opracowanie wykonane w celu sformułowania wniosków 

dotyczących możliwości dalszej eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do realizacji 

wydarzeń kulturalnych. Opracowanie obejmuje: 

• przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, 

• analizę dokumentacji archiwalnej, 

• wykonanie niezbędnych odkrywek, 

• analizę statyczną konstrukcji stropów i balkonu, 

• przedstawienie wyników i analizy, 

• sformułowanie wniosków dotyczących możliwości dalszej eksploatacji. 

6.2.2. „Ekspertyza techniczna drewnianego stropu nad Aulą im. Stefana Stuligrosza 

w zabytkowym budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu” 

Opracowanie wykonane przez: „GeoKonsBud – Piotr Kuleta”, ul. Wyspiańskiego 10/8,  

60-749 Poznań, listopad 2015 r. Opracowanie wykonane w celu ustalenia czy stan 

techniczny stropu i dachu nad Aulą im. Stefana Stuligrosza pozwalał na jej bezpieczne 

użytkowanie, szczególnie w kontekście zarejestrowanych ugięć belek stropowych.  

 



 

 
Opracowanie obejmuje: 

• dane ogólne o przedmiotowym obiekcie, 

• wyniki badań makroskopowych stanu konstrukcji stropu i dachu części budynku 

objętego opracowaniem wraz z dokumentacją fotograficzną ilustrującą ich stan 

techniczny, na dzień sporządzenia ekspertyzy, 

• pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do opracowania ekspertyzy 

technicznej, 

• sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe istniejącej konstrukcji dachu 

i stropu analizowanej części obiektu, 

• analizę uzyskanych wyników badań, 

• opracowanie uwag i wniosków końcowych. 

Uwaga! 

Ekspertyzy wymienione powyżej stanowią jedynie materiał pomocniczy i informacyjny dla 

Generalnego Wykonawcy. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Zamawiający oczekuje od Generalnego Wykonawcy opracowania oceny stanu 

technicznego i niezbędnego zakresu ekspertyz technicznych. Przyjęcie założeń w/w 

ekspertyzy nie zwalania Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za sporządzone 

opracowania i prowadzone roboty budowlane. W przypadku, gdy wyniki pomiarów, 

obliczeń i ekspertyz sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sposób istotny 

będą się różnić od materiałów dostarczonych przez Zamawiającego może to być 

podstawą do zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w PFU. 

6.2.3. „Koncepcja warunków ochrony ppoż. dla planowanej przebudowy budynku 

zabytkowego Akademii Muzycznej w Poznaniu” 

Opracowanie wykonane przez: „J.P. Projekt Jacek Podyma”, ul. Polska 74, 60-401 

Poznań. Opracowanie wykonane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych  

(Jacek Podyma, nr upr. 656/2016), na zlecenie autorów PFU, stanowi spójną koncepcję 

rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej uwzględniającą zakres rzeczowy 

i programowy PFU. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie wymagania warunków ochrony 

przeciwpożarowej będą mogły być spełnione w zabytkowym obiekcie, niezbędne będzie 

wykonanie przez Generalnego Wykonawcę ekspertyzy technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej dla budynku Akademii Muzycznej, w trybie § 2.1. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)  

(dalej „Warunki Techniczne”). Opracowanie obejmuje: 

• Część opisowa: 

o Ogólna charakterystyka obiektu, 

o Wymagana klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej 

elementów budynku, 

o Zakres przebudowy, 

o Charakterystyka pożarowa budynku, 

o Wnioski. 

• Część rysunkowa (rzuty wszystkich kondygnacji budynku). 



 

 
Uwaga! 

Koncepcja wymieniona powyżej stanowi propozycję spójnego systemu ochrony ppoż. 

zgodnego z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy. Generalny Wykonawca ma prawo 

przyjąć w Dokumentacji Projektowej inne szczegółowe rozwiązania z zakresu 

zabezpieczeń pożarowych, przy uwzględnieniu wytycznych PFU. Przyjęcie założeń w/w 

koncepcji nie zwalania Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za sporządzone 

opracowania i prowadzone roboty budowlane. W każdym przypadku konieczności 

spełnienia wymagań Warunków Technicznych w sposób inny niż określony w Warunkach 

Technicznych, Generalny Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ekspertyzę techniczną 

i uzyskać uzgodnienie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej. 

6.2.4. Podkład architektoniczno-budowalny w wersji elektronicznej (DWG) 

Elektroniczny podkład projektowy sporządzony  przez: „Ekspertis” Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, grudzień 2015 r. (w zakresie rzutów kondygnacji 

od parteru do poddasza i przekrojów) oraz „Tectum” Studio Architektury i Sztuki 

Agnieszka Kubiak-Pakulska, ul. Poznańska 85, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski (w zakresie 

rzutu piwnicy). 

Opracowanie stanowi fragment innych dokumentacji projektowych opracowanych 

dla Uczelni w 2015 r. Opracowanie obejmuje rzuty całego budynku zabytkowego 

(wszystkie trzy skrzydła) i trzy charakterystyczne przekroje.  

Uwaga! 

Podkład wymaga aktualizacji w toku opracowania Dokumentacji Projektowej. Rysunki 

wchodzące w skład opracowania mogą posłużyć Generalnemu Wykonawcy jako podkład 

do sporządzenia pomiarów inwentaryzacyjnych oraz do wstępnych prac projektowych. 

Przyjęcie założeń w/w podkładów projektowych nie zwalania Generalnego Wykonawcy 

od odpowiedzialności za sporządzone opracowania i prowadzone roboty budowlane. 

6.2.5. Decyzja środowiskowa 

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Uczelnię w 2018 r. 

Prezydent Miasta Poznania, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stwierdził, że charakterystyczne parametry 

i funkcja obiektu nie kwalifikują inwestycji do grupy przedsięwzięć wymienionych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), dla których 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana. W związku z powyższym 

w treści decyzji nr OS-V.6220.42.2018 z dnia 29.03.2018 r. Prezydent Miasta Poznania 

umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

 



 

 
7. Wytyczne wykonania elementów Dokumentacji Projektowej 

7.1. Etap I - Opracowanie Projektu Budowlanego 

Zadaniem Generalnego Wykonawcy jest opracowanie wielobranżowego Projektu 

Budowlanego, którego zakres i forma powinny przede wszystkim spełniać wymagania 

określone w art. 34 ust. 1, 2 i 3 Ustawy PB, Rozporządzenia o Formie Projektu, a także 

wymagania Warunków Technicznych oraz obowiązujących norm i rozporządzeń (lub 

innych przepisów, które będą obowiązywały w dacie opracowania Projektu Budowlanego). 

Projekt Budowlany zostanie opracowany na podstawie wytycznych PFU, szczególnie 

co do zakresu opracowania, wytycznych funkcjonalnych oraz specyfikacji projektowanych 

materiałów, urządzeń i wyposażenia. Generalny Wykonawca może, jeśli uzna 

to za potrzebne, zwiększyć szczegółowość rozwiązań w ramach opracowania Projektu 

Budowlanego. Wszystkie elementy projektowe winny być określone ostatecznie.  

Projekt Budowlany musi zostać sporządzony z uwzględnieniem wytycznych uzyskanych 

Odstępstw, w tym Odstępstwa Ppoż., a także z uwzględnieniem pomiarów 

inwentaryzacyjnych, oceny stanu technicznego i ekspertyz technicznych sporządzonych 

przez Generalnego Wykonawcę. 

Projekt Budowlany musi zostać opracowany i autoryzowany przez Projektantów 

wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy i wchodzących w skład Personelu 

Kluczowego, z zastrzeżeniem warunków zmiany lub okresowego zastępstwa tych osób, 

określonych w § 3 Umowy. Projekt Budowalny może zostać opracowany przy 

współudziale innych osób posiadających właściwe kwalifikacje zawodowe. Ponadto 

Generalny Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowanego Projektu Budowlanego przez 

projektantów sprawdzających, posiadających właściwe do tego celu uprawnienia. 

Generalny Wykonawca zapewni również koordynację międzybranżową dla całego zakresu 

dokumentacji projektowej. Projekt Budowlany musi zawierać następujące opracowania 

projektowe:  

Opracowane przez Projektanta branży architektonicznej: 

• projekt zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem projektów branżowych; 

• projekt architektoniczno-budowlany określający podstawową aranżację 

funkcjonalną pomieszczeń i obejmujący remont wewnętrznego dziedzińca;  

Opracowane przez Projektanta branży konstrukcyjnej: 

• projekt konstrukcyjny w zakresie zmian w konstrukcji budynku wynikających 

z projektu architektonicznego oraz projektów instalacyjnych, sporządzony 

w oparciu o ocenę stanu technicznego budynku oraz ekspertyzy techniczne; 

Opracowane przez Projektanta branży sanitarnej: 

• projekty ewentualnych nowych sieci lub przyłączy sanitarnych, niezbędnych 

przełożeń i korekt sieci sanitarnych i urządzeń podziemnych przebiegających 

w rejonie opracowania, uzgodnione z gestorami tych sieci; 



 

 
• projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmujący m.in. system kontroli 

wilgotności i mikroklimatu wnętrza Auli im. St. Stuligrosza, a także wentylację 

do celów ochrony przeciwpożarowej; 

• projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, obejmujący 

projekt nowego węzła cieplnego wraz z uzgodnieniami z gestorem sieci; 

• projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji hydrantowej; 

Opracowane przez Projektanta branży elektrycznej: 

• projekty ewentualnych nowych sieci lub przyłączy elektrycznych lub 

teletechnicznych, niezbędnych przełożeń i korekt sieci elektrycznych lub 

teletechnicznych i urządzeń podziemnych przebiegających w rejonie opracowania, 

uzgodnione z gestorami tych sieci; 

• projekt instalacji elektrycznych, w tym zasilania, oświetlenia wewnętrznego 

i zewnętrznego, gniazd 230V i 400V, podtrzymania zasilania, instalacji 

odgromowej; 

• projekt instalacji teletechnicznych: sieci strukturalnej (LAN), sieci 

bezprzewodowej, systemu kontroli dostępu (KD), systemu sygnalizacji włamania 

i napadu (SSWiN), monitoringu (CCTV) oraz systemów nagłaśniających 

i multimedialnych (AV), w tym systemu audio-guide oraz pętli indukcyjnych dla 

niedosłyszących oraz systemu informacji wizualnej (SIW). Projekt musi 

obejmować także instalacje ochrony przeciwpożarowej, w tym system sygnalizacji 

pożaru (SSP), wraz ze scenariuszem pożarowym i tzw. matrycą sterowań centrali 

sygnalizacji pożaru Opracowanie musi uwzględniać ewentualną integrację lub 

przebudowę istniejących elementów instalacji przeciwpożarowych. Uzupełnieniem 

opracowana będzie projekt systemu kontroli pracy instalacji wentylacji,  

ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlenia, wraz z przygotowaniem do integracji 

z systemem dla całego zespołu budynków Uczelni w ramach systemu BMS, 

opracowany we współpracy z Projektantem branży sanitarnej; 

Inne opracowania sporządzone przez Generalnego Wykonawcę w toku prac nad 

Projektem Budowlanym: 

• mapa do celów projektowych; 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. 1b 

Ustawy PB; 

• ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciw pożarowej; 

• niezbędne odstępstwa od Warunków Technicznych; 

• niezbędne opinie i uzgodnienia projektowe; 

• inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, z uwzględnieniem istniejących 

instalacji poszczególnych branż; 

• wielobranżowa ocena stanu technicznego budynku; 

• program prac konserwatorskich; 

• charakterystyka energetyczna obiektu; 

• inne opracowania pozwalające na uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na budowę w zakresie określonym w PFU; 



 

 
Poszczególne opracowania, w tym wyniki ocen stanu technicznego obiektu mogą być, 

w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych 

opracowaniach. 

Do każdego egzemplarza Projektu Budowlanego należy dołączyć: 

• kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających; 

• zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy PB, aktualne na dzień 

przekazania projektów do odbioru; 

• oświadczenia projektantów i sprawdzającego w oryginale w treści zgodnej z art. 

20 ust. 4 Ustawy PB; 

• tabelę uzgodnień międzybranżowych dokumentacji każdej z branż; 

7.1.1. Forma i ilość egzemplarzy Projektu Budowlanego 

Zgodnie z zapisami Umowy, Generalny Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

do przeprowadzenia czynności odbiorowych (weryfikacji) kompletny, wielobranżowy 

Projekt Budowlany sporządzony w wersji elektronicznej i jednym egzemplarzu tożsamej 

wersji papierowej. Wersja papierowa Projektu Budowlanego musi być podpisana przez 

Projektantów i złożona do formatu A4 oprawiona i trwale spięta. Wersja elektroniczna 

musi umożliwiać przeprowadzenie czynności odbiorowych i weryfikację zakresu i treści 

Projektu Budowlanego. Zamawiający oczekuje przekazania kompletnego opracowania 

na płycie CD, w następujących formatach plików: 

• opracowania sporządzane przez Generalnego Wykonawcę: 

o opisy projektowe, ekspertyzy: plik w formacie PDF i edytowalnym DOC, 

o rysunki, schematy: plik w formacie PDF i edytowalnym DWG, 

• dokumenty wydane przez inne organy:  

o mapy, odstępstwa, uzgodnienia, opinie, uprawnienia: skan w formacie PDF 

Zamawiający nie wymaga, aby wersja elektroniczna Projektu Budowlanego zawierała 

skany pieczątek i podpisów odręcznych autorów opracowań. Do przekazanej 

dokumentacji Generalny Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe 

zostały wykonane zgodnie z wytycznymi PFU, WWiOPP oraz Umowy i przy uwzględnieniu 

obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych oraz, że przekazane opracowanie 

jest kompletne. Z czynności przekazania dokumentacji sporządza się protokół 

przekazania potwierdzający zakres przekazanej dokumentacji oraz datę jej przekazania. 

Uwaga: 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obowiązek  

sporządzenia Projektu Budowlanego Zamiennego spoczywa na Generalnym Wykonawcy, 

za co nie będzie mu przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, chyba że konieczność 

wprowadzenia powyższej zmiany spowodowana jest przez Zamawiającego. 

Po sporządzeniu protokołu odbioru Projektu Budowlanego, Generalny Wykonawca 

sporządza kolejne 4 tożsame egzemplarze papierowe Projektu Budowlanego oraz 

2 egzemplarze Projektu Konserwatorskiego, stanowiące wyciąg z Projektu Budowlanego. 



 

 
W zakresie realizacji I Etapu Generalny Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

niezbędne materiały i opracowania stanowiące integralną część Projektu Budowlanego lub 

stanowiące podstawę do jego opracowania, szerzej omówione w dalszej części:  

7.1.2. Mapa do celów projektowych 

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie mapy do celów 

projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę w skali 1:500, dla całego 

obszaru objętego opracowaniem i w zakresie pozwalającym sporządzić projekt 

zagospodarowania terenu. Mapa do celów projektowych powinna: 

• być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej 

do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

• posiadać opis ”Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania, 

• określać obszar aktualizacji, 

• obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, 

a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy. 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 

zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna 

zawierać:  

• opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 

linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu,  

• usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,  

• usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie 

z celem wykonywanej mapy. 

7.1.3. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji 

W zakresie I Etapu jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę inwentaryzacji 

architektoniczno-budowlanej segmentu budynku zabytkowego objętego opracowaniem, 

z uwzględnieniem istniejących instalacji poszczególnych branż. Dokumentacja 

inwentaryzacyjna musi obejmować co najmniej następujące branże: 

• architektoniczno – budowlana, 

• centralnego ogrzewania, 

• wodno – kanalizacyjna, 

• wentylacji i klimatyzacji, 

• elektryczna i teletechniczna. 

Dokumentacja winna być wykonana w oparciu o zasady sporządzenia rysunku 

technicznego i obowiązujące normy branżowe, z dokładnością niezbędną 

do prawidłowego wykonania pełnego zakresu prac projektowych i robót budowlanych. 

Opracowanie musi obejmować co najmniej następujący zakres: 

• część opisowa, 

• rzuty podstawowe wszystkich kondygnacji – skala min. 1:100, 



 

 
• rzuty sufitów posiadających dekoracje sztukatorskie (w tym dla Auli 

im. Stuligrosza) – rzut ogólny w skali min. 1:100, z detalami min. 1:20, 

• rzut więźby dachowej – skala min. 1:100, 

• rzut dachu – skala min. 1:100, 

• przekroje charakterystyczne, (min. 3 szt. w tym przez klatkę schodową) – skala 

min. 1:100, 

• elewacje – skala min. 1:100, 

• kłady ścian Auli im. Stuligrosza - skala min. 1:50 z detalami w skali min. 1:20, 

• zestawienie stolarki drzwiowej – skala min. 1:50 z detalami w skali min. 1:20, 

• zestawienie stolarki okiennej – skala min. 1:50 z detalami w skali min. 1:20, 

• zestawienie elementów podlegających ochronie konserwatorskiej – skala 

dostosowana do danego elementu. 

Dopuszcza się wykonanie fragmentów inwentaryzacji w skali mniej lub bardziej 

szczegółowej, w zależności od potrzeb Dokumentacji Projektowej. Podstawą 

do wykonania inwentaryzacji będą: 

• podkłady rysunkowe w formatach DWG (rzuty kondygnacji budynku oraz 

poglądowe przekroje (załącznik nr 10 do SIWZ), 

• pomiary z natury na czynnym obiekcie.  

Zamawiający nie narzuca Generalnemu Wykonawcy metody dokonania pomiarów 

z natury. Prace inwentaryzacyjne muszą być wykonane przy użyciu osób i sprzętu 

Generalnego Wykonawcy, w sposób gwarantujący rzetelność wykonanych pomiarów. 

Wszelkie dodatkowe czynności niezbędne do wykonania pomiaru (np. ustawienie 

rusztowań, drabin, przesunięcia mebli i wyposażenia) muszą zostać wykonane przez 

Generalnego Wykonawcę samodzielnie i na jego koszt, bez udziału personelu 

Zamawiającego.   

Zamawiający wyda Generalnemu Wykonawcy niezbędne zgody do poruszania się 

po budynku, oraz zapewni opiekę techniczną w celu uzyskania dostępu do odpowiednich 

pomieszczeń. 

Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania musi uwzględnić okresowe 

ograniczenia w  dostępie do pomieszczeń z uwagi na prowadzoną w nich działalność 

dydaktyczną i administracyjną. Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

sporządzi harmonogram prac i uzgodni go z Zamawiającym. Opisane powyżej 

ograniczenia zostały przez Zamawiającego uwzględnione w Terminie Wykonania Umowy 

i w Terminach Pośrednich określonych w SIWZ i nie będą mogły stanowić dla 

Generalnego Wykonawcy podstawy do zmiany tych terminów. 

7.1.4. Wykonanie wielobranżowej oceny stanu technicznego budynku 

W związku z realizacją niniejszego zadania Zamawiający oczekuje od Generalnego 

Wykonawcy opracowania wielobranżowej ekspertyzy technicznej w zakresie istniejącego 

stanu technicznego budynku, dotyczącej możliwego zakresu wykorzystania istniejącego 

obiektu dla celów planowanej przebudowy. Ekspertyza ta musi zostać opracowana przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia. W zakresie opracowania jest zbadanie, 



 

 
udokumentowanie i ocena obecnego stanu technicznego elementów konstrukcji oraz 

wyposażenia technicznego i instalacyjnego budynku, stanowiąca podstawę 

do prowadzenia prac projektowych i wskazująca priorytety w zakresie planowanych prac 

budowlanych i instalacyjnych. Ramowa zawartość opracowania: 

• określenie przedmiotu, podstawy oraz celu oceny technicznej, 

• ocena wyników inwentaryzacji ilościowej, geometrycznej, 

• interpretacje badań i obliczeń oraz ocena techniczna cech materiałowych, 

• ewentualne obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie 

(nośność, wytrzymałość), zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji 

(ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia 

co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

• ocena stanu technicznego. 

W przypadku potrzeby wynikającej ze zmiany układu obciążeń w budynku i potrzeby 

określenia aktualnych warunków posadowienia, ocena stanu technicznego może zostać 

poszerzona. W tym celu Generalny Wykonawca może na własny koszt wykonać 

niezbędne odwierty i odkrywki w budynku objętym opracowaniem. Odpowiedzialność 

za wyniki badań i ustalenie prawidłowych warunków ewentualnego wzmocnienia podłoża 

gruntowego leży po stronie Generalnego Wykonawcy. 

7.1.5. Wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na zakres przebudowy powstanie konieczność dostosowania budynku 

do obowiązujących przepisów, w tym przepisów Warunków Technicznych i warunków 

ochrony przeciwpożarowej. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nie wszystkie 

wymagania tych przepisów będą mogły zostać spełnione. Dlatego w zakresie I Etapu 

realizacji Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca może być zobowiązany 

do opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku 

w trybie § 2.1. Warunków Technicznych i uzyskania postanowienia Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (dalej „Odstępstwo Ppoż.”) 

wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych. Ekspertyza 

ta musi zostać opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

obejmując co najmniej następujący zakres: 

• Ocena odporności ogniowej istniejących elementów budynku (głównej konstrukcji, 

konstrukcji dachu, stropów, ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, przekryć 

dachowych) ze szczególnym uwzględnieniem planowanych granic stref 

pożarowych oraz istniejących przejść instalacyjnych. 

• Ocena istniejących warunków ewakuacji z budynku z uwzględnieniem 

planowanego podziału na strefy pożarowe oraz zabezpieczenia dróg 

ewakuacyjnych przed zadymieniem. 

• Ocena występujących niezgodności z przepisami obowiązujących Warunków 

Technicznych z podziałem na: niezgodności możliwe do usunięcia oraz ewentualne 

niezgodności niemożliwe do usunięcia i wymagające uzyskania odstępstwa 

od przepisów Warunków Technicznych, szczególnie od przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego. 



 

 
• Wskazanie propozycji rozwiązań technicznych, kompensujących niezgodności 

z przepisami bezpieczeństwa pożarowego niemożliwe do usunięcia. 

• Wskazanie niezbędnego zakresu prac budowlanych, mających na celu 

dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, w tym przepisów 

bezpieczeństwa pożarowego. 

• Ocena konserwatorska, dotycząca stanu zachowania elementów zabytkowych, 

w tym szczególnie: stolarki, okiennej, drzwiowej, elementów wystroju wnętrz, 

okładzin, posadzek. Ocena powinna zawierać wykaz tych elementów budynku 

podlegających ochronie konserwatorskiej, które powodują niezgodność 

z obecnymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazywać potencjalną 

możliwość usunięcia tych niezgodności z punktu widzenia konserwatorskiego, lub 

konieczność uzyskania odstępstw wraz ze wskazaniem propozycji rozwiązań 

zastępczych. 

• W razie wątpliwości służb PSP, lub Zamawiającego co do skuteczności przyjętych 

systemów ochrony budynku lub jego części przed zadymieniem, bądź też 

co do poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie ewakuacji z budynku, 

Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania symulacji oddymiania 

lub symulacji ewakuacji z budynku. Zadaniem tych symulacji jest potwierdzenie 

założeń projektowych w zakresie przyjętego scenariusza pożarowego i warunków 

ewakuacji. Symulacja powinna zostać opracowana w oparciu o aktualną 

inwentaryzację i przy użyciu dedykowanego oprogramowania. 

7.1.6. Uzyskanie niezbędnych odstępstw od Warunków Technicznych 

W przypadku braku możliwości dostosowania budynku do obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych zadaniem Generalnego Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji lub 

postanowień (dalej „Odstępstwo”) właściwych organów o zgodzie na zaprojektowanie 

rozwiązań odbiegających od przepisów Warunków Technicznych w formie i zakresie 

pozwalających na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach 

tego obowiązku Generalny Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletny wniosek 

o Odstępstwo i złożyć go do właściwego organu, a w razie konieczności wykonać 

dodatkowe opracowania (np. dodatkową ekspertyzę) na koszt Generalnego Wykonawcy. 

Zadaniem Generalnego Wykonawcy jest także reprezentowanie Zamawiającego przed 

organem wydającym Odstępstwo i nadzór merytoryczny nad toczącym się 

postępowaniem, w tym udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień. 

7.1.7. Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień projektowych 

Projekt Budowlany musi uzyskać wszystkie niezbędne opinie rzeczoznawców (np. BHP, 

sanitarno-higieniczne, p.poż). Zamawiający wymaga uzgodnienia Projektu Budowlanego 

z właściwymi organami (np. ZDM, Narada Koordynacyjna, itp.) o ile uzgodnienia te będą 

wymagane przepisami prawa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę, lub będą wymagane w celu zrealizowania inwestycji w zakresie 

opisanym w PFU.  

 



 

 
Z uwagi na planowaną przebudowę węzła cieplnego i przyłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, której operatorem jest Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3,  

61-016 Poznań, obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest sporządzenie projektu węzła 

cieplnego na podstawie parametrów eksploatacyjnych podanych przez Zamawiającego 

i uzgodnienie tego projektu z gestorem sieci. Zamawiający oświadcza, że zgodnie 

z opinią o możliwości podłączenia do sieci znak DR/RW/WR/SM-362/20 z dnia 

13.03.2020 r. planuje zawrzeć z gestorem sieci umowę, na mocy której projekt 

i wykonanie przyłącza będzie po stronie Veolia Energia Poznań S.A. Zamawiający nie 

wymaga uzgodnienia projektu węzła cieplnego w ramach I Etapu realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

Uwaga: 

W związku z procedurami uzgodnień projektów, może być wymagane sporządzanie 

dodatkowych opracowań, w tym dokumentacji projektowych w celu ich uzgodnienia. 

W takim wypadku opracowania te Generalny Wykonawca wykona na własny koszt, o ile 

są one niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy. 

7.1.8. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Do obowiązków Projektantów w ramach opracowania Projektu Budowlanego należy 

m.in. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. 1b 

Ustawy PB, która będzie uwzględniana w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(BIOZ), sporządzonym przez Kierownika Budowy. Ramowy zakres informacji powinien 

zawierać następujące dane: 

• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

• wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania; 

• wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

7.1.9. Program prac konserwatorskich 

Ze względu na zakres prac budowlanych, obejmujący prace konserwatorskie 

w zabytkowych wnętrzach (Aula im. St. Stuligrosza wraz z przylegającą klatką 

schodową), Zadaniem Generalnego Wykonawcy będzie sporządzenie Programu Prac 



 

 
Konserwatorskich, który jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie 

Pozwolenia Konserwatorskiego, składanego do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Poznaniu przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podstawą do wykonania 

opracowania są prace inwentaryzacyjne prowadzone przez Generalnego Wykonawcę, 

wytyczne PFU, a także „Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków o stanie zachowania 

Auli im. St. Stuligrosza oraz przylegającej klatki schodowej w budynku Akademii 

Muzycznej w Poznaniu”, znak MKZ-IX.4125.2.65.2017.D, wydana w dniu 25.04.2017 r. 

oraz dalsze uzgodnienia projektowe z biurem MKZ w Poznaniu. Program Prac 

Konserwatorskich wymaga uzgodnienia z biurem MKZ przed złożeniem wniosku 

o Pozwolenie Konserwatorskie.  

Na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609), Program Prac 

Konserwatorskich powinien zawierać co najmniej: 

• uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac 

konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania 

estetyczne, historyczne i funkcjonalne;  

• wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, 

materiałów i technik; 

Zakres opracowania może zostać poszerzony w toku uzgodnień ze służbami MKZ i być 

dostosowany do specyfiki i zakresu planowanych prac.  

Uwaga! 

Ze względu na charakter opracowania, Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia 

Programu Prac Konserwatorskich do osobnego tomu, a tym samym wyłączenie tego 

opracowania z zakresu I Etapu. W takim przypadku uzgodniony z biurem MKZ Program 

Prac Konserwatorskich musi zostać dołączony do wniosku o wydanie Pozwolenia 

Konserwatorskiego w kolejnych fazach realizacji Przedmiotu Umowy.  

7.2. Etap II: Wystąpienie do właściwego organu, na podstawie pełnomocnictwa 

Zamawiającego, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

Po sporządzeniu protokołu odbioru I Etapu (Projektu Budowlanego), Generalny 

Wykonawca przystąpi do realizacji II Etapu, który obejmuje wystąpienie do Wydziału 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

na budowę dla całej Inwestycji stanowiącej Przedmiot Umowy i określonej w PFU. 

Zgodnie z zapisami art. 34 Ustawy PB oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 



 

 
(Dz.U. 2016 poz. 1493), dla inwestycji stanowiącej Przedmiot Umowy, do wniosku 

o pozwolenie na budowę należy przedstawić następujące załączniki: 

• cztery egzemplarze Projektu Budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (zaświadczenie o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień 

opracowania projektu;  

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego); 

Zamawiający oświadcza, że ze względu na zakres Inwestycji, decyzja lokalizacyjna dla 

przedsięwzięcia nie jest wymagana, zgodnie z przepisami o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto Zamawiający oświadcza, że dysponuje 

oryginałem decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS-V.6220.42.2018 z dnia 

29.03.2018 r., która umarza w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

Zmawiający wymaga, aby załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę był Projekt 

Budowlany tożsamy z egzemplarzem papierowym, który został odebrany przez 

Zamawiającego w toku realizacji I Etapu. W związku z tym, po sporządzeniu protokołu 

odbioru I Etapu, Generalny Wykonawca sporządza kolejne 4 tożsame egzemplarze 

papierowe Projektu Budowlanego oraz 2 egzemplarze Projektu Konserwatorskiego, 

stanowiące wyciąg z Projektu Budowlanego.  

Zamawiający wyda wskazanym przedstawicielom Generalnego Wykonawcy imienne 

pełnomocnictwa upoważniające do występowania w imieniu Zamawiającego przez 

Wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację Inwestycji. 

Po sporządzeniu protokołu odbioru II Etapu, zadaniem Generalnego Wykonawcy będzie 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia Konserwatorskiego oraz decyzji 

o pozwoleniu na budowę: 

7.2.1. Uzyskanie Pozwolenia Konserwatorskiego 

W zakresie zadania Generalnego Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

prawomocnego Pozwolenia Konserwatorskiego, dla całego zakresu projektowanych robót 

budowlanych. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy będzie prowadzenie merytoryczne 

postępowania administracyjnego, w tym: 

• sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku/wniosków o wydanie Pozwolenia 

Konserwatorskiego; 

• sporządzenie Programu Prac Konserwatorskich; 

• reprezentowanie Zamawiającego przed Biurem MKZ, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa; 

• udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień w toku prowadzonego 

postepowania; 

• merytoryczne formułowanie korespondencji z Biurem MKZ, 

• odbiór decyzji; 



 

 
Uwaga: 

Zamawiający nie wymaga uzyskania przez Generalnego Wykonawcę Pozwolenia 

Konserwatorskiego przed zakończeniem II Etapu realizacji Przedmiotu Umowy. 

Pozwolenie to może zostać uzupełnione w toku postępowania administracyjnego 

o udzielenie pozwolenia na budowę.  

7.2.2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

W zakresie zadania Generalnego Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla całego zakresu projektowanych robót 

budowlanych. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy będzie prowadzenie merytoryczne 

postępowania administracyjnego, w tym: 

• sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku/wniosków o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę (Etap II), 

• reprezentowanie Zamawiającego przed organem administracji budowlanej, 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

• udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień w toku prowadzonego 

postępowania, 

• formułowanie merytorycznej korespondencji z właściwym organem administracji 

budowlanej, 

• odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie klauzuli ostateczności 

dla wydanej decyzji. 

7.3. Etap III – opracowanie Projektu Wykonawczego 

Zadaniem Generalnego Wykonawcy jest także opracowanie Projektu Wykonawczego 

obejmującego co najmniej wszystkie branże objęte Projektem Budowlanym oraz inne 

branże niezbędne do wykonania robót budowlanych w pełnym zakresie, stanowiącym 

Przedmiot Umowy. Opracowanie powinno być sporządzone 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. z 2013 r. poz. 1129).  

Projekt Wykonawczy zostanie opracowany na podstawie wytycznych PFU oraz 

na podstawie Projektu Budowlanego odebranego przez Zamawiającego, szczególnie 

co do zakresu opracowania, wytycznych funkcjonalnych oraz specyfikacji projektowanych 

materiałów, urządzeń i wyposażenia. Projekt Wykonawczy musi zostać sporządzony 

z uwzględnieniem wytycznych decyzji o pozwoleniu na budowę, Pozwolenia 

Konserwatorskiego, uzyskanych Odstępstw, w tym Odstępstwa Ppoż., a także 

z uwzględnieniem pomiarów inwentaryzacyjnych, oceny stanu technicznego i ekspertyz 

technicznych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę. Projekt Wykonawczy 

powinien zawierać uszczegółowienia Projektu Budowlanego o zagadnienia istotne 

z punktu widzenia potrzeb przyszłego wykonania robót budowlanych. W skład Projektu 

Wykonawczego wchodzą ponadto opisy montażowe i technologiczne, zestawienia 

elementów i wyniki obliczeń, schematy funkcjonowania potrzebne dla przyszłego 

wykonawstwa. W zależności od potrzeb, opracowanie powinno również zawierać 



 

 
informacje związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą 

dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Projekt Wykonawczy musi zostać sporządzony oddzielnie dla każdej projektowanej 

branży i musi zostać w całości autoryzowany przez Projektantów wskazanych w ofercie 

Generalnego Wykonawcy, wchodzących w skład Personelu Kluczowego, z zastrzeżeniem 

warunków zmiany lub okresowego zastępstwa tych osób, określonych w § 3 Umowy. 

Projekt Wykonawczy może zostać opracowany przy współudziale innych osób 

posiadających właściwe kwalifikacje zawodowe, w tym także Podwykonawców 

dostarczających materiały, urządzenia lub wyposażenie. Generalny Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za komponenty Projektu Wykonawczego sporządzone przez swoich 

Podwykonawców jak za własne opracowanie. Ponadto Generalny Wykonawca zapewni 

sprawdzenie opracowanego Projektu Wykonawczego przez projektantów sprawdzających, 

posiadających właściwe do tego celu uprawnienia. Generalny Wykonawca zapewni 

również koordynację międzybranżową dla całego zakresu dokumentacji projektowej. 

Projekt Wykonawczy obejmuje co najmniej: 

• część opisową; 

• obliczenia konstrukcyjne; 

• obliczenia i dobór urządzeń instalacyjnych; 

• scenariusz zdarzeń pożarowych i matryca sterowań urządzeń instalacji; 

• rzuty podstawowe wszystkich kondygnacji – skala min. 1:50; 

• rzuty przebiegu instalacji w poszczególnych branżach – skala min. 1:50; 

• rozwinięcia instalacji – skala min. 1:50; 

• rzuty sufitów - w skali min. 1:50; 

• rzuty posadzek - w skali min. 1:50; 

• przekroje charakterystyczne – skala min. 1:50; 

• elewacje – skala min. 1:50; 

• kłady ścian Auli im. Stuligrosza i przylegającej klatki schodowej - skala min. 1:50;  

• kłady ścian dla węzłów higieniczno-sanitarnych – skala min. 1:50; 

• zestawienie stolarki drzwiowej – skala min. 1:50; 

• zestawienie stolarki okiennej – skala min. 1:50;  

• projekty wykonawcze charakterystycznych elementów wyposażenia, (np. kabiny 

i szybu windowego, widowni w Auli im. Stuligrosza, sztankiet oświetleniowych, 

węzła cieplnego) – w skali adekwatnej do potrzeb projektowych; 

• projekt wykonawczy nagłośnienia Auli im. Stuligrosza i Sali Kameralnej,  

z wykorzystaniem Urządzeń wskazanych przez Zamawiającego (miksery, 

kolumny, wzmacniacze, itp.); 

• detale architektoniczne (np. balustrady, sztukaterie, elementy wykończenia, itp.) 

– w skali adekwatnej do potrzeb projektowych; 

• detale montażowe (np. okładziny, montaż sufitów, posadzek, stolarki, urządzeń, 

wyposażenia, itp.) – w skali adekwatnej do potrzeb projektowych; 

• detale konstrukcyjne (np. rysunki zbrojeniowe, zestawienia el. żelbetowych, 

stalowych, itp.) – w skali adekwatnej do potrzeb projektowych; 

• zestawienie elementów podlegających ochronie konserwatorskiej – w skali 

adekwatnej do potrzeb projektowych; 



 

 
• zestawienia elementów instalacji; 

• zestawienia materiałowe i wyposażenia (np. armatura, ceramika, glazura, sufity); 

Forma i ilość egzemplarzy Projektu Wykonawczego. 

Językiem sporządzenia Projektu Wykonawczego jest wyłącznie język polski. Każda część 

Projektu Wykonawczego, powinna zawierać w szczególności następujące elementy:  

• stronę tytułową z nazwą Generalnego Wykonawcy, nazwą Inwestycji, nazwą 

Zamawiającego, nazwą projektu, nazwiskami i imionami oraz numerami 

uprawnień projektanta oraz sprawdzającego, datę wydania (dd/mm/rrrr),  numer 

i skalę rysunku,   

• klauzulę kompletności (oświadczenie projektanta, że projekt jest kompletny pod 

względem celu, jakiemu ma służyć w myśl Umowy),  

• tabelę uzgodnień międzybranżowych,  

• spis treści z numerami stron podrozdziałów opisu technicznego, spis rysunków 

i zestawień, 

• kopie uprawnień projektantów i sprawdzających,  

Zgodnie z zapisami Umowy, Generalny Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

do przeprowadzenia czynności odbiorowych (weryfikacji) kompletny, wielobranżowy 

Projekt Wykonawczy sporządzony w wersji elektronicznej i jednym egzemplarzu tożsamej 

wersji papierowej. Wersja papierowa Projektu Wykonawczego musi być podpisana przez 

Projektantów i wpięta w segregatory dla formatu A4, z opisanymi grzbietami 

informującymi o zawartości segregatora. Wersja elektroniczna musi umożliwiać 

przeprowadzenie czynności odbiorowych i weryfikację zakresu i treści Projektu 

Wykonawczego. Zamawiający oczekuje przekazania kompletnego opracowania na płycie 

CD, w następujących formatach plików: 

• opracowania sporządzane przez Generalnego Wykonawcę: 

o opisy projektowe, obliczenia: plik w formacie PDF i edytowalnym DOC; 

o zestawienia: plik w formacie PDF i edytowalnym DOC lub XLS; 

o rysunki, schematy, zestawienia: plik w formacie PDF i edytowalnym DWG; 

• dokumenty wydane przez inne organy:  

o mapy, odstępstwa, uzgodnienia, opinie, uprawnienia: skan w formacie PDF; 

Zamawiający nie wymaga, aby wersja elektroniczna Projektu Wykonawczego zawierała 

skany pieczątek i podpisów odręcznych autorów opracowań. Do przekazanej 

dokumentacji Generalny Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe 

zostały wykonane zgodnie z wytycznymi PFU, WWiOPP oraz Umowy i przy uwzględnieniu 

obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych oraz, że przekazane opracowanie 

jest kompletne. Z czynności przekazania dokumentacji sporządza się protokół 

przekazania potwierdzający zakres przekazanej dokumentacji oraz datę jej przekazania. 

Uwaga: 

Po sporządzeniu protokołu odbioru Projektu Wykonawczego Generalny Wykonawca 

sporządza kolejne tożsame egzemplarze papierowe Projektu Wykonawczego w ilości 



 

 
niezbędnej do realizacji obiektu i dla własnych potrzeb Generalnego Wykonawcy oraz 

jego Podwykonawców. 

7.4. Etap IV: Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Autorskiego nad realizacją 

robót budowlanych. 

Zadaniem Generalnego Wykonawczy jest także pełnienie Nadzoru Autorskiego 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy PB. Nadzór Autorski prowadzony będzie w toku 

wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

będącej Przedmiotem Umowy. W tym zakresie obowiązkiem Generalnego Wykonawcy 

będzie w szczególności: 

• Przygotowanie dla Kierownika Budowy kompletnego Projektu Wykonawczego 

w wersji papierowej, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy; 

• Dokonywanie uzgodnień z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji 

Inwestycji (np. MKZ, ZDM, gestorzy sieci, Narada Koordynacyjna, PINB, itp.), 

w tym sporządzanie niezbędnych opracowań dodatkowych w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

• Udział we wszystkich posiedzeniach Rady Budowy Projektanta branży 

architektonicznej lub Kierownika Kontraktu, którzy będą uprawnieni 

do reprezentowania Generalnego Wykonawcy i dysponować będą niezbędną 

wiedzą w zakresie opracowanej Dokumentacji Projektowej. Rady budowy odbywać 

się będą nie częściej niż raz w tygodniu; 

• Udział w wybranych posiedzeniach Rady Budowy, stosownie do potrzeb 

zgłaszanych w tym zakresie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

Projektantów pozostałych branż, którzy dysponować będą niezbędną wiedzą 

w zakresie opracowanej Dokumentacji Projektowej; 

• Korygowanie i uszczegóławianie Dokumentacji Projektowej (opracowanie rewizji 

Projektu Wykonawczego) w zakresie wynikającym z uzgodnień potwierdzonych 

protokołem Rady Budowy; 

• Bieżące przekazywanie rewizji Dokumentacji Projektowej do Kierownika Budowy 

i Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w wersji elektronicznej i papierowej; 

• Bieżąca kontrola prowadzonych prac budowlanych we wszystkich 

zaprojektowanych branżach. W tym zakresie Projektantom przysługują 

uprawnienia wynikające z Ustawy PB; 

• Dokonywanie bieżących wpisów do Dzienników Budowy; 

• Opiniowanie Kart Materiałowych dla materiałów urządzeń i wyposażenia, 

planowanych do wbudowania, w zakresie zgodności ich parametrów 

z parametrami projektowanymi i opisanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Decydujący głos w sprawie zatwierdzenia karty materiałowej należeć będzie 

do Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru, przy uwzględnieniu opinii 

Projektantów; 

• Udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej Dokumentacji Projektowej oraz 

wykonywanie jej uzupełnień na koszt Generalnego Wykonawcy obejmujących 

szczególnie niezbędne dodatkowe rysunki, detale, zestawienia, itd., wymagane 

do zrealizowania Inwestycji; 



 

 
• Opracowanie Projektów Warsztatowych lub ich autoryzowanie w toku realizacji 

prac budowlanych i dla potrzeb zatwierdzenia Kart Materiałowych; 

• Opracowanie Projektu Budowlanego Zamiennego i Projektu Konserwatorskiego 

zamiennego oraz uzyskanie ewentualnej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 

w przypadku zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia istotnych zmian 

projektowych w rozumieniu Ustawy PB, potwierdzonej protokołem konieczności 

lub protokołem z Rady Budowy. Opracowanie wykonane będzie na koszt 

Generalnego Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia powyższej zmiany 

spowodowana jest przez Zamawiającego; 

• Sporządzenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji 

Odbiorowej i Dokumentacji Eksploatacyjnej; 

• Udział w czynnościach kontrolnych obiektu budowlanego lub placu budowy, 

ze strony organów uprawnionych (np. MKZ, PSP, PIS, PINB, itp.); 

• Udział w czynnościach odbiorowych przyłączy, urządzeń wbudowanych (np. węzeł 

cieplny, UDT); 

• Udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

• Inne czynności wynikające z obowiązków autora Dokumentacji Projektowej;  

8. Kontrola jakości prac projektowych 

8.1. Spotkania koordynacyjne 

W całym okresie realizacji prac projektowych Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

do regularnego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego i udzielania aktualnych 

informacji o przebiegu prac projektowych i Nadzoru Autorskiego, a także zgłaszania 

bieżących problemów, napotkanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający 

będzie regularnie (nie częściej niż raz w tygodniu) organizował w swojej siedzibie 

spotkania koordynacyjne (Rada Projektowa lub Rada Budowy), z udziałem Projektantów, 

Kierownika budowy, Kierowników robót, Kierownika kontraktu i Inspektorów Nadzoru. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w tych spotkaniach właściwych 

członków Personelu Kluczowego, których obecność będzie związana z aktualnym 

postępem prac projektowych lub prac budowlanych.  

Zgłoszone podczas spotkań koordynacyjnych uwagi i poprawki do Dokumentacji 

Projektowej będą uwzględniane na bieżąco przez Generalnego Wykonawcę i niezwłocznie 

wprowadzane. 

 

Generalny Wykonawca w pełni odpowiada za wady Dokumentacji Projektowej niezależnie 

od faktu, czy podczas czynności odbiorowych dokumentacji dany element został 

odebrany przez Zamawiającego, natomiast Projektanci ponoszą odpowiedzialność 

zawodową, jako osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

w rozumieniu przepisów Ustawy PB. 

Uwaga: 

W celu udokumentowania ustaleń, ze spotkań koordynacyjnych sporządzane będą 

protokoły w formie notatki o merytorycznym przebiegu prac projektowych i prac 

budowlanych. Obowiązek sporządzenia protokołu spoczywa na przedstawicielach 



 

 
Generalnego Wykonawcy. Projekt protokołu powinien zostać sporządzony w ciągu 3 dni 

od zakończenia spotkania koordynacyjnego i przesłany w formie elektronicznej 

do wszystkich uczestników, którym będzie przysługiwało prawo do wnoszenia uwag 

do treści projektu protokołu w terminie 2 dni od jego przesłania. W przypadku nie 

zgłoszenia uwag w tym terminie, protokół ze spotkania uznawany będzie 

za zaakceptowany przez Strony. W przypadku rozbieżności między Stronami 

co do zapisów protokołu, Strony zapiszą do protokołu spotkania informacje o przedmiocie 

i zakresie tych rozbieżności i na tym protokół zakończą.  

9. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową elementów Dokumentacji Projektowej są pozycje 

wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF). 

10. Odbiór Dokumentacji Projektowej 

Zgodnie z podziałem realizacji Umowy na Etapy, obowiązują następujące odbiory 

częściowe elementów Dokumentacji Projektowej i usługi Nadzoru Autorskiego: 

• Odbiór częściowy Etapu I, obejmujący opracowanie wielobranżowego Projektu 

Budowlanego. 

• Odbiór częściowy Etapu II obejmujący wystąpienie do właściwego organu 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• Odbiór częściowy Etapu III obejmujący opracowanie wielobranżowego Projektu 

Wykonawczego. 

• Odbiór częściowy Etapu IV obejmujący całość usługi Nadzoru Autorskiego. 

Opracowanie Projektu Warsztatowego na potrzeby realizacji robót budowlanych przez 

Generalnego Wykonawcę i jego Podwykonawców, nie stanowi odrębnego etapu realizacji 

Umowy i nie podlega procedurze odbioru częściowego. Zamawiający może zażądać 

od Generalnego Wykonawcy sporządzenia Projektu Warsztatowego w procesie 

zatwierdzania Karty Materiałowej, o którym mowa w § 9 Umowy.  

Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Odbiorowej i Dokumentacji 

Eksploatacyjnej, nie stanowi odrębnego etapu realizacji Umowy i nie podlega procedurze 

odbioru częściowego prac projektowych, ale jest wymagane w związku z procedurami 

odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami § 11 

Umowy. Przekazanie tych opracowań warunkuje przystąpienie do czynności odbioru robót 

budowlanych, a weryfikację ich kompletności Zamawiający przeprowadza przed 

przystąpieniem do tych czynności. 

Procedury odbioru elementów Dokumentacji Projektowej i usługi Nadzoru Autorskiego 

prowadzone będą zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

11. Płatności 

Płatności za wykonanie Dokumentacji Projektowej odbywać się będą na podstawie 

zapisów § 13 Umowy. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych 



 

 
wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego, zgodnie z HRF, który 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. W HRF Generalny Wykonawca określi, a Zamawiający 

zatwierdzi podział realizacji rzeczowej i finansowej Przedmiotu Umowy na etapy.  

Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Projektowej jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

które Generalny Wykonawca skalkulował w swojej ofercie, w tym m.in.: 

• wykonanie pełnej Dokumentacji Projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 

i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę; 

• sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych; 

12. Przepisy związane 

 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz.U. z 2020 poz. 256 z pózn. zm.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 

poz.133) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020  

poz. 276) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 

poz. 1843) 

• Rozporządzenie 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. 2013 poz. 1129)  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2020 poz. 293) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 

poz. 1396) 



 

 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 

100 poz. 1085) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 284) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 

poz. 868) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U. 2016 poz. 2033) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2020 poz. 282) 

• Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 

badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictw (Dz. U. 2018 poz.1609) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 

poz. 1372) 

• Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 322) 

UWAGA: Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, 

które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów. 

 

Opracowanie: 

Poznań, sierpień 2020 r. 

 

 

 


