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CZĘŚĆ III 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 

 
słu żący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowaniu oferty, szczególnie obliczenia ceny o fert oraz wykonania prac 
projektowych dla robót polegaj ących na zaprojektowaniu i wykonaniu odbudowy 

zamku w Polskiej Cerekwi 

 
 
Nazwa zamówienia: 

„Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkow ych oraz rewitalizacja 
funkcjonalno –u żytkowa zamku w Polskiej Cerekwi” 

Adres obiektu budowlanego: 
działka o nr ew. 1452/14,  1449/3, 1447/39 – obr ęb Polska Cerekiew 
 
Kod zamówienia według CPV: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, in żynieryjne i  kontrolne, w tym: 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiek tów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, in żynieryjne i planowania 
71242000-6 Przygotowanie przedsi ęwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
 
Zamawiający: 
Gmina Polska Cerekiew, 
ul. Raciborska 4,  
47-260 POLSKA CEREKIEW  
 
Opracował: 
inż. Ireneusz Smal 
 

Polska Cerekiew, luty 2012 rok 
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Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
 
 

Spis zawarto ści programu funkcjonalno-u żytkowego  

 
1. Część opisowa 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania 

dokumentacji 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  

powierzchniowo-kubaturowych 
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 
1.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 
1.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 
1.2.6. Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych 
2. Część informacyjna 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z oddzielnych przepisów 
2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot 
budowlanych 
2.5. Wymagania dotyczące projektu technicznego 
2.5.1. I faza – koncepcja  
2.5.2. II faza – projekt budowlany 
2.5.3. III faza – projekt wykonawczy wraz z wyposażeniem i technologią 
3. Wymagania dotyczące studium wykonalności 
4. Wymagania dotyczące raportu oddziaływania na środowisko 
5. Dane wyjściowe do kosztorysowania 
6. Obowiązki nadzoru  
 
1. Część opisowa  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających 
częściowej odbudowie zamku w Polskiej Cerekwi. 
Zamówienie obejmuje: 
− sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r, nr 202, poz. 
2072) 

− uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia, 
− specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
− przedmiarów robót oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich, 
− wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu 

wykonawczego, 
− przeprowadzenie wymaganych badań, 
− przygotowanie dokumentów kolaudacyjnych (inwentaryzacja powykonawcza, atesty, 

itp). 
 
1.1.1.Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakres 
opracowania  dokumentacji  

Jest to trzykondygnacyjny budynek na planie prostokąta z dwiema 
czterokondygnacyjnymi wieżami flankującymi zachodnią ścianę; częściowo 
podpiwniczony.  
 
Ogólne dane techniczne: 

- powierzchnia działek (objęta opracowaniem) 24500 m2 
- powierzchnia użytkowa obiektu 3333,3 m2 
- kubatura 21400 m3 
- powierzchnia zabudowy 1085 m2 
- wysokość budynku ~22,60 m 
- powierzchnia parku 7950 m2 
- powierzchnia ogrodów 5300 m2 
- powierzchnia parkingu 2370 m2 
- powierzchnia dróg dojazdowych do Zamku 2300 m2 

 
Mury konstrukcyjne ceglane na zaprawie wapiennej zachowały się w dużym stopniu i na 
pełnej wysokości ze względu na swoją dużą grubość (1,50m w piwnicy, 1,30-1,20m na 
piętrze). Powstałe w południowej elewacji i wieży ubytki zostały uzupełnione cegłą a 
pęknięcia ściągnięte podczas zabezpieczania ruin w latach 70-tych XX w. W ścianach 
wewnętrznych są większe braki.  
Nie został zbadany stan fundamentów, badania takie zostały uznane za niezbędne w  
przypadku podejmowania decyzji o odbudowie.  
Część pomieszczeń piwnicznych jest zagruzowana.  
Sklepienia i stropy zachowały się tylko fragmentarycznie w niektórych pomieszczeniach 
piwnicy i jednym parteru. Wyższe kondygnacje są ich zupełnie pozbawione.  
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Brak jest klatek schodowych. Zachowane są jedynie szczątki kilku stopni w południowej 
wieży oraz schody do piwnicy w północnym skrzydle.  
Zewnętrzne trakty budynku zostały przekryte pulpitowymi dachami podczas prac 
zabezpieczających. Obecnie daszki są już dziurawe. Dziedziniec pozostawiono otwarty. 
Wieżyczki zabezpieczono niskimi daszkami namiotowymi.  
Otwory okienne zamurowano ażurowo układaną cegłą.  
Cały budynek niemal pozbawiony jest tynków.  
 
ELEWACJE: 
 
FASADA ZACHODNIA- FRONTOWA:  
osiowa, pozornie symetryczna, oflankowana dwiema narożnymi ośmiobocznymi 
wieżyczkami;  
ściana między wieżyczkami 5-osiowa trójkondygnacyjna; osie skrajne bardziej 
oddalone, na środkowej przesuniętej w prawo względem środka ściany manierystyczny 
portal ceglano- kamienny z herbem rodu Matuschka i inskrypcjami, powyżej dwa otwory 
okienne, na pozostałych osiach po trzy otwory okienne;  
okna prostokątne, część z zachowanymi opaskami renesansowymi- kamiennymi lub 
barokowymi w tynku, odpadający tyk odsłonił odcinkowe łuki ceglane w nadprożach; 
brak stolarki okiennej, całość wieńczy gzyms 
Wieża sześcioosiowa, trzypiętrowa z odsłoniętą piwnicą; o rytmie i symetrii zakłóconych 
w parterze przez założenie portyku w XIX w. na każdej osi po cztery okna; małe 
zamknięte łukiem odcinkowym piwniczne i trzy prostokątne z łukowym ceglanym 
nadprożem lub zamknięte łukiem odcinkowym, kilku z nich zachowały się tynkowe 
prostokątne opaski; z osi 2 okna piwniczne i parteru przesunięte w prawo; na osiach 4 i 
5 w piwnicy i parterze układ zniekształcony przez portyk;  
portyk zrujnowany, oś portyku stanowi przesunięty nieco w lewo z 5 osi otwór wejściowy 
prostokątny zamknięty łukowo, obecnie zamurowany; zachowane 2 flankujące pilastry  
toskańskie z fragmentami belkowania, resztki podmurówki z przepustem 
umożliwiającym niegdyś cyrkulację wody w fosie;  
resztki opaski oddzielającej parter od wyższych kondygnacji; całość wieńczy gzyms 
kordonowy;  
tynk na elewacji zachowany w większych fragmentach w górnych kondygnacjach; 
odpadająca warstwa zewnętrzna odsłania gdzieniegdzie ledwie już widoczne bonie 
sgraffitowe;  
 
FASADA PÓŁNOCNA:  
trójkondygnacyjna z częściowo odsłoniętą przez fosę piwnicą, siedmioosiowa z 
wieżyczką od zachodu;  
na pierwszej osi okienko piwniczne i prostokątne okno zamknięte półkoliście na drugim 
piętrze;  
pozostałe osie mają układ podstawowy trzech prostokątnych okien z opaskami i 
mniejszego otworu piwnicznego na 2, 3 i 7 osi; na 3 i 4 zakłócony oknami klatki 
schodowej przesuniętymi w pionie; na trzeciej w piwnicy i piątej w parterze zamurowane 
otwory wejściowe, na 5 osi betonowy podest i ślady mocowania zewnętrznej klatki 
schodowej  
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FASADA POŁUDNIOWA:  

siedmioosiowa, trzykondygnacyjna z wieżyczką do zachodu;  
osie rozmieszczone rytmicznie z większymi odstępami po pierwszej trzeciej i piątej; na 
każdej osi po trzy okna prostokątne z opaskami zachowanymi w różnym stanie i 
niewielkie otwory piwniczne; całość wieńczy ceglany gzyms kordonowy  

 
WIEŻYCZKI: 

czterokondygnacyjne, ośmioboczne, na co drugiej ścianie prostokątne otwory okienne, 
nieco mniejsze niż na fasadzie głównej z renesansowymi kamiennymi obramieniami, 
kondygnacja czwarta powyżej gzymsu kordonowego posiada szczątki ornamentalnej 
dekoracji w tynku i dodatkowe boniowane opaski zamknięte klinowymi łukami wokół 
okien i niszy na ślepych ścianach; zwieńczenie pasem fryzu i gzymsu;  
 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia  
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 
opisanych uwarunkowań. 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powiązane i normy oraz warunki kwalifikacji konkursowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2007-2013, 
Priorytet VI (działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych).  
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 
budowlanych. 
Dokumentacja kosztorysowa winna zawierać: 

- przedmiar robot w ujęciu kosztorysowym, 
- kosztorys inwestorski - uwzględniający elementy robót, 
- zbiorcze zestawienie kosztów zadania. 
 

1.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe  
 
1.1.3.1.Ogólne zało żenia projektowe:  

W oparciu o przekazy archiwalne oraz relikty wystroju architektonicznego 
zaproponowane zostało przywrócenie sylwety Zamku i wnętrz o formach 
historycznych. Na etapie wstępnego rozpoznania, do celów sporządzenia koncepcji, 
ustalono:  

 
1.1.3.1.1. Elewacje:  

- na podstawie przekazów ikonograficznych przyjęto trójkondygnacyjny korpus o 
czterech skrzydłach zwieńczony stromym dachem z lukarnami i szczytami; trzy lukarny 
pomiędzy wieżami flankującymi elewację zachodnią, cztery w elewacji południowej, w 
elewacji wschodniej strome dachy zamknięte są szczytami i lukarną pomiędzy nimi, 
pozostałe stylizowane lukarny dostosowane są do prawdopodobnego układu funkcji. 
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Przesunięcia osi okiennych względem lukarn widoczne jest na rycinie (rys. 17) wynika z 
wielofazowej struktury założenia (dokładniejszych informacji dot. okresu pochodzenia, 
poszczególnych części budynku mogą dostarczyć badania architektoniczne),  
- na podstawie zachowanych reliktów wystroju ustalono, że zewnętrzna elewacja 
korpusu pokryta była sgraffitowym boniowaniem (zachowane relikty pozwalają na 
dokładne odtworzenie jego formy), okna posiadały kamienne, renesansowe opaski z 
parapetem. Okna posiadają sgraffitowe dekorowane (motyw floralny) obramienia. Pod 
gzymsem wieńczącym znajdował się dekorowany sgraffitowy fryz,  
- IV kondygnacja wież flankujących posiada pozostałości detalu dekoracji 
neorenesansowej, na wieżach odtworzono hełmy,  
- przy elewacji wschodniej przywrócono podcień z tarasem widokowym o formach 
neorenesansowych,  
- przywrócono fosy okalające założenie,  
- zakłada się odtworzenie portali wejściowych do Zamku.  
- Zamek łączy się z terenem za pomocą dwóch mostów stałych,  
 
 

1.1.3.1.2. Wnętrze:  
- przyjęto 1 kondygnację przyziemia, 3 kondygnacje korpusu, 2 kondygnacje 

poddasza,  
- przyjęto odtworzenie sklepionych wnętrz pomieszczeń i korytarzy piwnic, parteru i I 
piętra w oparciu o relikty i zarysy sklepień (17 sklepionych sal, korytarze, sklepione 
pomieszczenia wież flankujących i klatka schodowa K1), sklepienia posiadały 
indywidualne dekoracje.  

- w oparciu o relikty przyjęto odtworzenie kamiennych portali przejść (38 szt.) wraz ze 
stylizowaną stolarką i okuciami (wskazane jest zachowanie różnorodności w 
konwencji),  

- przyjęto przywrócenie skrzydła zachodniego budynku wraz z odtworzeniem 
przesklepionego podcienia, formę należy ustalić w oparciu o zachowane relikty,  

- przyjęto odtworzenie 125 kompletów okien z kamiennymi opaskami i parapetami 
(7-10 typów, przyjęto stan zachowania na poziomie 20%) oraz stylizowaną stolarką 
okienną;  

- przyjęto wprowadzenie 68 okien w lukarnach i szczytach.  
- należy zaprojektować  przekrycie dziedzińca przeszklonym dachem.  

 
1.1.3.1.3. Zagospodarowanie terenu:  

- w części południowo-wschodniej zlokalizowano parking na potrzeby funkcjonowania 
założenia 

- 60 miejsc postojowych dla samochodów i 2 dla autokarów, wzdłuż budynku bramnego 
proponuje się zlokalizowanie dodatkowych miejsc postojowych dla użytkowników.  

- przyjęto przywrócenie wodnej fosy przynajmniej w części południowej Zamku,  
- we wschodniej części działki zlokalizowano park krajobrazowy z oczkiem wodnym,  
- pomiędzy Zamkiem a budynkiem bramnym zlokalizowano geometryczne ogrody 

nawiązujące do włoskich założeń epoki renesansu.  
 
- ustalono główną oś założenia oraz pomniejsze powiązania widokowe.  
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- przewidziano lokalizację elementów małej architektury (studnia, pawilon ogrodowy, 
obudowa źródełka w części północnej działki, itp.)  

 

1.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno u żytkowe wyra żone we 
wska źnikach powierzchniowo-kubaturowych  

1.1.4.1 Proponowane rozwi ązania funkcjonalno – przestrzenne: 
Teren założenia zamkowego dostępny jest: 
– od północy – brama p-poż., 
– od południa wjazd przy budynkach towarzyszących, 
– wjazd reprezentacyjny przez bramę budynku bramnego, 
– miejsca parkingowe dla użytkowników zlokalizowano w południowo-wschodniej części 
działki. 
– teren parkowy i ogrodowy wyłączone są z zewnętrznego ruchu kołowego. 
 
1.1.4.2  Stratyfikacja funkcji Zamku 
– proponuje się wprowadzenie funkcji wiodącej założenia oraz usług towarzyszących i 
powiązanych z główną działalnością, 
– forma architektoniczna predysponuje funkcję reprezentacyjną, 
 
Biorąc pod uwagę rangę obiektu należy zachować jego ogólnodostępny charakter.  
 
1.1.4.3  Proponowana lokalizacja funkcji: 
– parter: 1.1 – lapidarium, 1.3, 1.5, 1.9, 1.10 sale ogólnodostępne usług publicznych 
(biblioteka, sala komputerowa,  punkt doradczy, itp.) 
– I i II piętro: z racji możliwości ograniczenia dostępności oraz łatwego wydzielenia 
dogodnej przestrzeni wspólnej proponuje się zlokalizowanie na tym poziomie sal 
wielofunkcyjnych – 
usługi dla odbiorcy zbiorowego: szkoleniowo-wykładowe, aula, pałac ślubów itp. 
– punkt informacji turystycznej, możliwość wejścia na wieżę widokową, 
– konieczne jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 
1.2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 
1.2.1. Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu  
a) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego  terenu, 
b) należy przewidzieć oświetlenie terenu,  
c) należy zaprojektować drogi, dojazdy, parkingi, ścieżki, chodniki, tereny zieleni wokół 
obiektu. 
 
1.2.2. Wymagania dotycz ące architektury  
a) przywrócenie sylwety Zamku i wnętrz o formach historycznych, 
b) w projektowanych elewacjach i w bryle, należy uwzględnić kontekst powiązań 
kompozycyjnych i funkcjonalnych miejsca, 
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c) elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym odpornym na upływ czasu 
w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo elewacje powinny być wykonane w 
technologii umożliwiającej oszczędność energii,  
d) należy przewidzieć możliwość aranżowania oświetlenia w zależności od potrzeb, 
i) należy przewidzieć możliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz, obiektów o 
dużych gabarytach, 
j) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne (m.in. toaleta – dla niepełnosprawnych), 
k) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
l) należy zaprojektować transport wewnętrzny celem przemieszczania obiektów 
wielkogabarytowych. 
 

1.2.3. Wymagania dotycz ące konstrukcji  

a) budynek winien zostać zaprojektowany w konstrukcji uwzględniającej ekonomikę 
kosztową rozwiązania projektowego, 
b) rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać możliwość ewentualnego 
przearanżowania funkcji poszczególnych pomieszczeń, 
c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich 
wykonania. 
 
 
1.2.4. Wymagania dotycz ące instalacji  
W celu zapewnienia możliwości użytkowania przestrzeni zamku w sposób zgodny z 
ustalonym przeznaczeniem zaprojektować wyposażenie obiektu w następujące 
instalacje techniczne, sieci zewnętrzne i przyłącza: 
 
a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media: 
• zasilanie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami wydanymi przez Turon-

Dystrybucja S.A. - sugerowane jest oddzielne zasilanie o mocy zapewniającej pełne 
pokrycie zapotrzebowania,  

• oświetlenie terenu – nawiązane do epoki, 
• instalacje teletechniczne, 
• zasilanie budynku wodą – zgodnie z wydanymi warunkami,  
• przyłącze kanalizacji sanitarnej – zgodnie z wydanymi warunkami,  
• przyłącze kanalizacji deszczowej - zgodnie z wydanymi warunkami,  
• rozważyć alternatywnie  zasilanie awaryjne. 
• instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery instalowane na nowym obiekcie), 
Instalacje wewnętrzne, 
b) instalacje sanitarne wewnętrzne: 
• Wentylacja: 

- mechaniczna nawiewno-wywiewna ( z całorocznym normowaniem temp. i 
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odzyskiem energii ), 
- w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z 

Zamawiającym) 
• Instalacje grzewcze niskotemperaturowe oparte o alternatywne źródła ciepła: 

- w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe wodne lub powietrzne 
realizowane przez centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, 

- w części pomieszczeń ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi zawory 
termostatyczne, 

• Instalacje wod.-kan. (woda zimna, woda ciepła - rozwiązania alternatywne, 
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zasilanie hydrantów wewnętrznych), 

 
c) instalacje elektryczne wewnętrzne: 
• instalacja oświetlenia podstawowego, 
• instalacja oświetlenia miejscowego, 
• instalacja oświetlenia awaryjnego, 
• instalacja gniazd wtykowych 230V, 
• instalacja gniazd dedykowanych z UPS, 
• instalacja siłowa, 
• instalacja ochrony przepięciowej, 
• instalacja ochrony od porażeń, 
• instalacja odgromowa, 
 
d) instalacje teletechniczne wewnętrzne: 
• instalacja rozgłaszania przewodowego, 
• instalacja sieci lokalnej LAN, 
• instalacja sieci telefonicznej, 
• sygnalizacja włamania i napadu, 
• instalacja telewizji dozorowej, 
• automatyka i sterowanie urządzeń technicznych. 
 

1.2.5. Wymagania dotycz ące wyko ńczenia  
a) pomieszczenia ogólnodostępne 
•  posadzka:  

- z materiałów naturalnych takich jak kamień, drewno twarde lub inne alternatywne 
rozwiązanie (materiały sztuczne imitujące materiały naturalne)  

• ściany, sufity, okna: 
-  materiały spełniające odpowiednie normy dla pomieszczeń użytkowych, normy 

cieplne, np. okna  k=1.1 W/m2*k - do uzgodnienia z Zamawiającym, 
 
b)  pomieszczenia dydaktyczne, pracownicze 
• posadzka: 

- gres  antypoślizgowy lub inne alternatywne rozwiązanie - do uzgodnienia z 
Zamawiającym,  
• ściany, sufity, okna: 
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-  materiały spełniające odpowiednie normy cieplne, np. okna  k=1.1 W/m2*k - do 
uzgodnienia z Zamawiającym, 
c) magazyny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
• posadzka: 
gres techniczny, posadzka przemysłowa lub inne alternatywne rozwiązanie - do 
uzgodnienia z Zamawiającym, 
d) komunikacja, schody 
• posadzka: 
kamień naturalny - granit. 

 

1.2.6. Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje  techniczne wykonania i 
odbioru robot, przedmiary, kosztorysy inwestorskie,  zbiorcze zestawienie 
kosztów zadania, harmonogram, studium wykonalno ści i raport 
oddziaływania na środowisko powinny by ć opracowane w ilo ści 
egzemplarzy okre ślonej na podstawie umowy.  

 

2. Część informacyjna  

2.1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów  

- Zamawiający potwierdza, że teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla zespołu wsi Polska Cerekiew-Ciężkowice 
uchwalonego Uchwałą nr VI/59/2003 rady Gminy w polskiej Cerekwi z dnia 27-06-2003. 
Uchwała ta potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa 
miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Zamawiający oświadcza, że działki 1452/14,  
1449/3, 1447/39  stanowią własność Gminy Polska Cerekiew co potwierdza wyciąg z 
księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 

 
2.2. Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 
nieruchomo ścią na cele budowlane  

- Zamawiający przedłoży wymienione aktualne oświadczenie przy składaniu wniosku o 
pozwolenie na budowę. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy zwi ązane 

- dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do projektowania  
a) kopia mapy zasadniczej: 
- Inwestor posiada kopię mapy zasadniczej-materiał archiwalny nieaktualizowany, 
Wykonawca na własny koszt wykona aktualną mapę do celów projektowych, 
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b) wyniki badań gruntowo-wodnych: 
- Zamawiający dysponuje badaniami gruntowo-wodnymi. Wykonawca może we 
własnym zakresie wykonać dodatkowe badania pod przewidziane przez siebie 
rozwiązania konstrukcyjne, 
c) zalecenia konserwatora zabytków: 
- obiekt i teren otaczający jest  wpisany jest do rejestru zabytków, Zamawiający 
dysponuje opiniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. wytycznych 
konserwatorskich, 
d) inwentaryzacja zieleni,  
- uzyskanie niezbędnych badań, danych leży po stronie Wykonawcy, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: 
-  nie dotyczy 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 
-  nie dotyczy 
g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych istniejących w sąsiedztwie: 
-  uzyskanie niezbędnych danych leży po stronie Wykonawcy, 
h) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych: 
-  uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie 
Wykonawcy, 
i) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
dla zespołu wsi Polska Cerekiew-Ciężkowice uchwalonego Uchwałą nr VI/59/2003 rady 
Gminy w polskiej Cerekwi z dnia 27-06-2003r. 
 
W zakresie projektu należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania: 

- Projekt zagospodarowania terenu. 
- Architektura z kolorystyką elewacji. 
- Konstrukcje. 
- Instalacje sanitarne-przyłącza i instalacje wewnętrzne (ew. likwidacja kolizji). 
- Instalacje elektryczne-przyłącza i instalacje wewnętrzne. 
- Projekt drogowy. 

 
2.5. Wymagania dotycz ące projektu  
  
 Projekt zostanie wykonany w trzech fazach: 
 
2.5.1. I faza – koncepcja  
Część graficzna: 
a) koncepcję należy opracować w formie książkowej drukowanej i elektronicznej, w co 
najmniej dwóch wersjach, 
b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania, 
d) koncepcja powinna zawierać: 
- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, 
- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200, 
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- rzut dachu, 
- charakterystyczne przekroje (min. 2) wyjaśniające przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

budynku            w skali 1:200, 
- wszystkie elewacje budynku projektowanego w skali 1:200, 
- wizualizacje, 
- schemat organizacji ruchu użytkowników w obiekcie (zasiedlanie i ewakuacja), 
. 
Część opisowa: 
a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej i 
elektronicznej, 
b) opis powinien zawierać: 
- opis planu zagospodarowania terenu, 
- opis rozwiązań funkcjonalnych, 
- opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych, 
- opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych, 
c) dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni wszystkich 
pomieszczeń, 
d) szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania. 
  

2.5.2. II faza – projekt budowlany  

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003), 
(Dz.U.03.120.1133).  

 

2.5.3. III faza – projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy, oraz Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 
r.). 

Przedmiar i Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), 
(Dz.U.04.130.1389). 
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3. Studium wykonalno ści  nie dotyczy 
 

4. Raport oddziaływania na środowisko  nie dotyczy  

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 
Nr 62 poz. 627  z dnia 30 czerwca 2001 . z późniejszymi zmianami)  gmina 
przeprowadziła postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko. W 
załączeniu Opinia Wójta Gminy nr OŚ-7627/11/2010 z dnia 21-04-2010r. 

5. Zamawiaj ący okre śla dane wyj ściowe do kosztorysowania:  
 
Stawka roboczogodziny – średnia dla I kw. 2012 r. 
Poziom cen I kw. 2012 r. 
Koszty materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu.  
 

    6. Obowi ązki nadzoru  
 

Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami.                       
W  szczególności do obowiązków tych należeć będzie: 

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

budowlanym. 
2. Wyjaśnienia i wątpliwości dotyczące projektu budowlanego i zawartych w nim 

rozwiązań i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
3. Uzgodnienie z zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i 
technologicznych. 

4. Na prośbę zamawiającego udział w komisji i naradach technicznych organizowanych 
przez zamawiającego, oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych, próbach instalacji,  
itp. 

 

  Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, niezbędne będzie 
uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
oraz dokumentacji kosztorysowej w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
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7. Załączniki do PFU.  
• Decyzja o wpisie zamku do rejestru zabytków KL II 25/H-7/63 z dnia 16-10-1963r. 
• Decyzja o wpisie parku do rejestru zabytków L.dz.-5347/Polska Cerekiew/100/88 

z dnia 14-07-1988r. 
• Uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-PG.51/792/2009 z dnia 

15-10-2009r. 
• Uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-51/149/2010 z dnia 30-

03-2010r. 
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie zamku GP-7328-19/2010 z dnia 12-04-2010r. 
• Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
• Dokumentacja geotechniczna do projektu odbudowy zamku z listopada 2011r. 
• Opinia Wójta Gminy Polska Cerekiew z dn. 21-04-2010r. znak OŚ-7627/11/2010 

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zdegradowanych 
terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno –użytkowa zamku w 
Polskiej Cerekwi”. 

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 
2000 z dnia 28-04-2010r. 
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Proponowane rozwi ązania konstrukcyjne w celu wyceny kosztów opracowan ia 
dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlan ych obj ętych niniejszym 
post ępowaniem. 
 
Ostateczne rozwi ązania konstrukcyjne nale ży uzgodni ć z Opolskiem 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
 
1. Charakterystyka ogólna 
Rozwiązaniem przeważającym w problematyce projektowanych zamierzeń 
konserwatorskich jest naprawa i utrwalenie zachowanych murów oraz ich 
zabezpieczenie przez nadbudowę nowych warstw z zastosowaniem ceramiki 
budowlanej - murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Fragmenty murów 
wymagają uzupełnienia cegłą lub wątkiem mieszanym z udziałem cegły. Fragmenty 
ścian metodą nasączania preparatami hydrofobizującymi powierzchnię cegieł i zaprawy. 
  
Nad adaptowanymi pomieszczeniami przyziemia i parteru odtworzyć stropy sklepione, 
nad  piętrami zaprojektować stropy żelbetowe, nad poddaszem strop typu lekkiego . W 
części pomieszczeń zaprojektować umieszczenie pod stropem belek drewnianych. Na 
stropach przewidzieć wykonanie odpowiednich warstw izolacji termicznej, akustycznej i 
przeciwwilgociowej.  
Również biegi schodów pomiędzy kondygnacjami wieży należy  zaprojektować jako 
żelbetowe konstrukcje płytowe. 
 
Podziały wewnętrzne pomieszczeń w bibliotece oraz w punkcie informacji turystycznej 
rozwiązać ściankami przeszklonymi z drzwiami ze szkła hartowanego. 
Posadzki w pomieszczeniach parteru zaprojektować z płytek 
kamiennych granitowych ułożonych na warstwach izolacyjnych. Wymiary płytek należy 
ustalić.  W pomieszczeniu toalet zaprojektować posadzkę z terakoty. 
Na powierzchni dziedzińca przyjąć nawierzchnię brukową.  
 
Ściany wewnętrzne w adaptowanych pomieszczeniach w których zachowały się ślady 
dawnych tynków winny zostać pokryte tynkiem wapiennym. Tynk renowacyjny 
zaprojektować na ścianach pozostałych pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń 
technicznych i pomieszczeń przeznaczonych na toalety. 
 
Okna winny być wykonane w indywidualnej konstrukcji z drewna twardego (np. 
dębowego).  
i szklone szybami zespolonymi. 
Drzwi zewnętrzne w indywidualnej konstrukcji z drewna twardego (np. dębowego). 
Brama wejściowa na dziedziniec w indywidualnej konstrukcji z drewna twardego (np. 
dębowego).  
Drzwi wewnętrzne drewniane - w przyziemiu i płycinowe w pomieszczeniach parteru 
oraz wyższych kondygnacjach -znormalizowane, płytowe w pomieszczeniach 
sanitarnych. 
 
Wykończenie stopni schodów klatek schodowych przewidzieć jako płytki kamienne. 
 

2. Roboty rozbiórkowe 
- Usunięcie roślinności i darni z rumowiska na poziomie przyziemia i parteru. 
- Usunięcie warstw betonu, ziemi i gruzu z powierzchni dziedzińca do projektowanych 
poziomów podłoży. 
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- Odgruzowanie wnętrz pomieszczeń przyziemia. 
- Dezynfekcja odsłoniętych powierzchni murów w strefach występowania roślinności. 
- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych z rozparciem i oszalowaniem przy 
zewnętrznych licach muru obwodowego oraz muru dziedzińca w celu wykonania 
wypraw izolacyjnych pod proj. poziomem terenu. 
- Rozebranie zwietrzałych i odspojonych warstw cegieł w strefach korony muru z 
segregacją cegieł do odzysku. 
- Usunięcie odspojonych fragmentów lica muru ceglanego. 
- Usunięcie zwietrzałej zaprawy ze spoin w licu murów. 
- Wykucie w murach projektowanych otworów drzwiowych, pionów wentylacyjnych, 
bruzd c.o. i wnęk na grzejniki oraz przebić na przejścia tras kanalizacyjnych, 
centralnego 
ogrzewania i wentylacji mechanicznej. 
Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonywać w kolejności wynikającej z programu 
organizacji robót, po uprzednim zabezpieczeniu elementów konstrukcji w strefach 
podlegających rozbiórkom. 
 
3. Roboty stanu surowego 
- Uzupełnienie wyrw i ubytków w licu ścian cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej. 
- Uzupełnienie wyrw w obwodzie murów w strefie przyziemia oraz nadmurowanie ich do 
projektowanych poziomów w strefie parteru i w strefie pięter z zastosowaniem ceramiki 
budowlanej (o wymiarach dostosowanych do faz budowy muru - na zaprawie 
cementowo-wapiennej oraz obmurowanie otworów i odtworzenie łęków z cegły. 
Dla ograniczenia ilości potrzebnego nowego materiału  w pomieszczeniach 
przewidzianych do tynkowania można wykorzystać materiał z rozbiórki. 
Nadproża nad otworami w murach zaprojektować w postaci łęków z cegły (w 
dostosowaniu do materiału zachowanego reliktach łęków pierwotnych). 
Nad otworami wykuwanymi w grubości istniejących murów przewidzieć nadproża z 
dźwigarów żelbetowych w liczbie dostosowanej do grubości ściany. 
Część nadproży projektować bezpośrednio przy wieńcach żelbetowych, które stanowić 
będą kontynuację konstrukcji z żelbetu. 
Konstrukcję stropów nad przyziemiem i parterem stanowić będą odtworzone sklepienia 
łukowe, nad piętrem I i II  płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone oparte na wieńcach 
leżących na odsadzkach lub wkutych w murach, nad poddaszem strop typu lekkiego. 
Podstawową konstrukcję wież stanowić będą ośmioboczne żelbetowe płyty stropów z 
wieńcami w zewnętrznych murach wieży. 
Schody - w wieży i w klatkach schodowych żelbetowe, płytowe,. 
Dźwig - szyb dźwigu żelbetowy lub murowany z cegły na zaprawie cem.  dostosowany 
gabarytami do dźwigu hydraulicznego o udźwigu do 500 kg przeznaczonego dla 6 osób 
(również dla osób niepełnosprawnych). 
Przed wykonaniem szybu wykonawca winien uzgodnić z producentem (dostawcą) 
dźwigu szczegóły realizacji i montażu. 
Izolacje termiczne zaprojektować w strefach przegród poziomych za pomocą styropianu 
FS 30 o grubościach dostosowanych o liczeniowo do charakteru przegród:  
- w warstwach posadzkowych ogrzewanych pomieszczeń podziemia, 
- na stropach nad pomieszczeniami przyziemia, nad pomieszczeniami parteru i pięter (w 
przypadku ogrzewania podłogowego), 
- w stropach poddasza. 
 
4. Zakres wykończenia wnętrz 
- Tynki wewnętrzne zaprojektować na ścianach i sufitach pomieszczeń technicznych w 
przyziemiu, ścianach korytarzy, w ościeżach i obramieniach wykuwanych otworów 
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drzwiowych, na ścianach i sufitach pomieszczeń parteru oraz na ścianach i sufitach 
pomieszczeń na obydwu kondygnacji pięter, w pomieszczeniach technicznych i na 
korytarzu przyziemia oraz na żelbetowych płytach stropów zaprojektować tynki 
cementowo wapienne, na ścianach pomieszczeń parteru zaprojektować tynki 
renowacyjne. 
Ściany mające zachować fakturę surowej cegły pozostawić w pomieszczeniach 
przyziemia. Projektować przemurowanie ubytków, oczyszczenie powierzchni cegieł 
metodą piaskowania materiałem o b. drobnej frakcji, usunięcie zwietrzałych spoin oraz 
uzupełnienie spoinowania zaprawą. 
- w pomieszczeniach sanitarnych na ściankach działowych z dziurawki zaprojektować 
okładzinę z glazury. 
- Pod płytami stropów w określonych pomieszczeniach zaprojektować zamocowanie 
dekoracyjnych belek sosnowych zabezpieczonych środkami ppoż. i bejcowanych 
w kolorze ciemnego dębu. Belki te podwiesić na śrubach przyspawanych do 
marek w płytach stropowych. 
Posadzki w większości pomieszczeń na kondygnacjach zamku zaprojektować z płytek 
kamiennych. 
W zespole pomieszczeń sanitarnych zaprojektować posadzki z płytek ceramicznych, 
Na dziedzińcu zastosować nawierzchnię z kostki granitowej 6 x 6 cm.  
- Sufity podwieszone ruszcie ze standardowych kształtowników metalowych zastosować 
nad pomieszczeniami wentylowanymi / klimatyzowanymi. 
- Na stopniach i spocznikach schodów w klatkach schodowych zaprojektować płytki 
kamienne, podobnie na stopniach i spocznikach schodów w wieży. 
- Parapety okienne kamienne granitowe. 
 
5. Roboty elewacyjne 
- Usunięcie zwietrzałej zaprawy ze spoin. 
- Dezynfekcja lica murów herbicydem w miejscach przerośniętych korzeniami roślin lub 
pozostałościami mchów i porostów. 
- oczyszczenie powierzchni ścian adaptowanych z luźnych elementów cegły. 
- Uzupełnienie murów cegłą pełną. 
- Wykonanie tynków renowacyjnych (uwzględnić wykwity solne w murach). 
- Malowanie elewacji farbami do renowacji zabytków. 
 
 
6. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne 
W ramach konserwacji, adaptacji i częściowej rekonstrukcji elementów struktury 
zamku zaprojektować nadbudowę wybranych odcinków murów dla dopełnienia 
gabarytów adaptowanych pomieszczeń na kondygnacjach zamku, naprawę części 
murów istniejących z usunięciem zwietrzałych warstw korony, z uzupełnieniem ubytków 
w licach oraz oczyszczeniem i wypełnieniem zniszczonych lub wypłukanych spoin. 
- Ściany adaptowane i nadbudowywane zostaną ustabilizowane wzajemnie przy 
pomocy żelbetowych stropów płytowych krzyżowo zbrojonych, opartych na wieńcach 
leżących na odsadzkach murów lub w bruzdach poziomych. 
Grubości płyt zaprojektować jako wynikowe obliczeń stosownie do rozpiętości 
pomieszczeń oraz do charakteru obciążeń konstrukcyjnych i użytkowych. 
- Indywidualnie rozwiązać konstrukcję rekonstruowanych wież. Podstawową konstrukcję 
wież stanowić mogą ośmioboczne żelbetowe płyty stropowe krzyżowo zbrojone.  
Schody w klatkach schodowych i w wieżach zaprojektować jako żelbetowe płytowe. 
Nadproża w większości otworów stanowić będą rekonstruowane łęki odcinkowe z cegły. 
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Nad otworami wykonanymi w istniejących ścianach zaprojektować nadproża z belek 
żelbetowych lub dźwigarów stalowych dwuteowych w liczbie dostosowanej do grubości 
ściany. 
Szyb dźwigu zaprojektować z żelbetu lub cegły na zaprawie cementowej na 
żelbetowych ławach fundamentowych. 
Most nad fosą zamkową zaprojektować jako murową wspierającą żelbetową płytę 
pochylni obciążoną warstwą bruku.  
Szczegółową charakterystykę projektowanych konstrukcji, zastosowane schematy 
statyczne, założenia przyjęte do obliczeń oraz podstawowe wyniki tychże obliczeń 
łącznie ze wskazaniami dotyczącymi warunków wykonania przedstawić w treści projektu 
konstrukcyjnego stanowiącego integralny element wielobranżowego projektu 
budowlanego. 
 

 

Szczegółowe informacje dotycz ące metodyki prac technologiczno-
konserwatorskich w korelacji z pracami konstrukcyjn o budowlanymi, warunków 
technicznych realizacji robót oraz wskazanej kolejn ości realizacji poszczególnych 
etapów prac przedstawione b ędą w opracowaniu dokumentacji konserwatorskiej 
stanowi ącym element opracowywanego zadania projektowego. 
 


