
 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DLA ZADANIA: „SZTUCZNE LODOWISKO „TOROPOL” – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
BUDYNKU ZAPLECZA – II ETAP” 

 
Przedmiot zamówienia: 

  Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy z przebudową i nadbudową istniejącego 
obiektu administracyjno-hotelowego, zlokalizowanego na terenie obiektu SL Toropol w Opolu. 
Dokumentacja ma na celu określenie obecnego stanu technicznego obiektu oraz jego infrastruktury 
– istniejących instalacji, a następnie jednoznacznie określić i wskazać zakres robót budowlanych dla 
projektowanej rozbudowy budynku z jednoczesną jego nadbudową. 
 Opracowanie dokumentacji planowane jest na zasadzie etapów. 
 
  Realizacja każdego kolejnego etapu, wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego 
dotychczas wytworzonej dokumentacji i wyrażenia pisemnej zgody na realizację kolejnego etapu. 
       

   Lokalizacja:  Opole, ul. Barlickiego 13. 
 
Rodzaj prac:  
Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane etapami: 

 ETAP 1 – Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu wraz z jego istniejącą 
infrastrukturą techniczną, 

 ETAP  2 – Szczegółowa inwentaryzacja obiektu, 

 ETAP 3 – Opracowanie koncepcji oraz ekspertyzy technicznej wpływu planowanej rozbudowy 
z przebudową i nadbudową na konstrukcję istniejącego obiektu, 

 ETAP 4 – Opracowanie wniosków i złożenie ich celem uzyskania warunków technicznych od 
poszczególnych gestorów sieci oraz innych niezbędnych do realizacji zadania, 

 ETAP 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie projektu 
budowlanego oraz wykonawczego.  

 
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE:  
Charakter obiektu – użyteczności publicznej 
Aktualna funkcja – administracyjno - hotelowa 
Powierzchnia zabudowy (PZ) - 750,00 m2 
Powierzchnia użytkowa (PU) - 2 448,20 m2 
Kubatura ok. 7 000,00 m3 
  
ETAP 1 ORAZ ETAP 3 
WYTYCZNE DO WYKONANIA EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU WRAZ  Z 
JEGO  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ WPŁYWU 
PLANOWANEJ  ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ NA KONSTRUKCJĘ ISTNIEJĄCEGO 
OBIEKTU. 
     

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego obiektu oraz infrastruktury 
technicznej i określenie zakresu działań niezbędnych do realizacji zamierzenia polegającego na 
rozbudowie z nadbudową obiektu. 
     Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na 
rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia (metodą wagowo - suszarkową) 
i stopnia zasolenia ścian oraz stropów (należy podać skład soli ilościowo-jakościowy), obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych. W celu wykonania 
miarodajnych obliczeń należy ustalić realną ilość zbrojenia w elementach żelbetowych. Na 



  

podstawie badań, należy ustalić wszystkie niezbędne parametry materiałowe w celu wykonania 
obliczeń. 
     Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych całego obiektu i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych  
i zewnętrznych.  

Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, 
badań i sprawdzeń elementów obiektu.  

 
Należy wykonać odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych: 

 Fundamenty - minimum 5 odkrywek, 
 Posadzka na gruncie - minimum 5 odkrywek, 

 Stropy kondygnacji pośrednich - minimum 5 odkrywek, 
 Ściany zewnętrzne - minimum 7 odkrywek, 
 Ściany wewnętrzne - minimum 7 odkrywek, 
 Stropodachy - minimum 4 odkrywki. 

 
Należy wykonać minimum 15 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian 
budynku oraz 4 miejsca dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, 
należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić na fotografiach z datownikiem. Wybór lokalizacji 
miejsca poboru prób musi zapewnić ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania 
we wszystkich ścianach i stropach. 
 
Należy wykonać badania geologiczne gruntu – (minimum 6 odwiertów), w ilości i głębokości 
niezbędnej do analizy obliczeniowej osiadania fundamentów. 
 
Należy przewidzieć również wykonanie monitoringu przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych 

celem dokonania rzetelnej oceny stanu technicznego tych elementów.   
Zapisy z kamer należy przekazać Zamawiającemu.  

  
    Ekspertyza winna wskazywać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów 
konstrukcyjnych oraz zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego 
użytkowania budynku, a także wykonania zamierzenia polegającego na rozbudowie z przebudową  
i nadbudową obiektu.   
 

Szczegółowy zakres ekspertyzy powinien zawierać: 

 wpływ projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy (zgodnie z uzgodnioną 
koncepcją) na poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu (należy wykonać analizę 
obliczeniową osiadania fundamentów). Należy podać sposób wzmocnienia elementów 
konstrukcyjnych obiektu w formie szkiców z uwzględnieniem rodzaju materiałów 
budowlanych oraz szczegółowo opisanych technologii wykonania w/w prac,    

 zalecenia realizacji prac budowlanych dotyczących wzmocnienia poszczególnych elementów 
obiektu, zabezpieczenia jego elementów, w tym ścian zewnętrznych i tarasów przed 
działaniem wód opadowych i gruntowych, a także np. remontów stropów, dachu itp - 
powinny wskazywać szczegółowo m.in. zakres niezbędnych prac budowlanych - w formie 
szkiców - ze wskazaniem elementów do remontu w obiekcie, uwzględniając rodzaj 
koniecznych materiałów budowlanych, 

 badanie stopnia zniszczenia elementów budowli w wyniku postępującej korozji biologicznej           
z podaniem przyczyn zawilgoceń i uszkodzeń oraz wynikających z tego wniosków, jak 
również sformułowanie zaleceń do przeprowadzenia napraw,    

 rozwiązanie w zakresie odprowadzenia wód opadowych z dachu w związku z planowaną  
rozbudową, przebudową i nadbudową obiektu,  

 niezbędne obliczenia dotyczące elementów konstrukcyjnych w obiekcie.  
 

Wykonawca  przekaże Zamawiającemu ekspertyzę  – w  3 egzemplarzach papierowych 



  

Wymagana jest również wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie PDF i w wersji 
edytowalnej (Word, dwg, itp.).   
      
    W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się (po uzgodnieniu terminu z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji) dokonania wizji lokalnej dla uzyskania informacji, co do ryzyka, 
trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.  
Wskazane w ekspertyzie (Etap 1 i Etap 3) zakresy prac naprawczych elementów konstrukcyjnych 
oraz pozostałych prac muszą mieć charakter ostateczny, bez możliwości podejmowania czy też 
zmian decyzji na etapie realizacji w odniesieniu do wskazanych w przedmiotowym dokumencie. 
Koszt wizji lokalnej, a także wykonania niezbędnych odkrywek, pomiarów i badań ponosi 
Wykonawca. 

ETAP 2  
SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA OBIEKTU: 
      
Opracowanie musi składać się z części opisowej, graficznej oraz dokumentacji fotograficznej. 

Zadanie to polega na analizie istniejącej dokumentacji archiwalnej i wykonaniu szczegółowej 
inwentaryzacji obiektu z natury, z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.  
     Opracowanie powinno zawierać szczegółowe rysunki wszystkich rzutów obiektu, a także 
elewacje, przekroje i szczegóły, które niezbędne będą do opracowania koncepcji oraz dokumentacji 
projektowej. 
 Inwentaryzacja musi określać rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne występujące w 
obiekcie. 
Do opracowania należy dołączyć karty odkrywek. Wykonane rysunki muszą zawierać wymiary, 
rzędne oraz opisy. 
 

        Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową inwentaryzację – w 3 egzemplarzach 
papierowych. 

Wymagana jest również wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie dwg i PDF i w wersji 
edytowalnej (Word, dwg, itp.).   

 
ETAP 3   

 OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ WPŁYWU 
PLANOWANEJ ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ NA KONSTRUKCJĘ 
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ( wytyczne do ekspertyzy zawarto w opisie etapu 1), 

 
Przedmiotem jest opracowanie koncepcji rozbudowy z przebudową i nadbudową 

istniejącego obiektu administracyjno - hotelowego. Zamierzeniem Zamawiającego jest wykonanie 
zadania w taki sposób, aby był bezpieczny, komfortowy i zapewniał użytkownikom wysoki standard 
świadczonych usług i warunków pracy.  

Istotnym jest uwzględnienie podziału funkcji w wyniku planowanej rozbudowy z przebudową 
i nadbudową obiektu. Koncepcja musi obejmować podział budynku na:  

 część administracyjną wraz z archiwum zbiorów muzealnych dla Muzeum Polskiej Piosenki 
w Opolu na I piętrze 

 część hotelową II i III p /nadbudowa/ z połączoną gastronomią parter, 
 część odnowy biologicznej z szatniami przyziemie 

 
Część hotelowa musi posiadać odrębną drogę komunikacyjną. Należy przewidzieć w tym celu 
dobudowę klatki schodowej, windy towarowej (gastronomia) oraz wind dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych.  
Koncepcja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Istniejący budynek 
należy dostosować do wymogów higieniczno-sanitarnych, bhp oraz p.poż.. 
 



  

Należy przewidzieć termomodernizację obiektu oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych  
w tym instalację fotovoltaniczną generującą oszczędności utrzymania w wysokości min. 30 %  
w stosunku do aktualnych kosztów. Rozwiązania należy przyjąć w oparciu o wykonywany w ramach 
zadania audyt energetyczny.  
        
Obiekt winien zapewnić pełną dostępność wszystkich funkcji dla osób niepełnosprawnych we 
wszystkich częściach obiektu. 
      
      Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi musi 
zapewnić spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, 
pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 
cieplnej przegród, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, 
wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, jak równie niezbędne warunki do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
        Należy przewidzieć odpowiednie zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu  
z uwzględnieniem ewentualnych dróg dojazdowych oraz pożarowych, placów oraz miejsc 
postojowych. Niezbędne jest również zagospodarowanie tarasów zewnętrznych przy zachowaniu 
dróg ewakuacyjnych.    
 
Koncepcja musi zawierać projekt zagospodarowania terenu (parkingi, elementy małej architektury, 
zieleń urządzoną, ogrodzenie terenu objętego inwestycją oraz drogi wewnętrzne). 
 
       Na terenie działki znajdują się sieci i przyłącza. Przedmiotowa koncepcja musi zawierać 
opracowanie uwzględniające stan techniczny sieci i przyłączy, oraz uwzględniać planowaną 
nadbudowę z rozbudową i nadbudową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu i układu 
drogowego.  
      Projektant skoordynuje projektowaną infrastrukturę techniczną w zakresie włączenia do 
projektowanej infrastruktury miejskiej w układzie komunikacyjnym i uzyska wymagane decyzje.   
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO KONCEPCJI 
 
Część administracyjna ogólna: 
Część administracyjna mieścić się ma na I piętrze budynku 
Pomieszczenia biurowe powinny być odseparowane od planowanej części hotelowej. Dojście  
do w/w. pomieszczeń należy zapewnić z komunikacji bezkolizyjnej i niezależnej w stosunku do 
części hotelowej.  
W części administracyjnej należy przewidzieć poza pomieszczeniami biurowymi, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, socjalne, archiwum akt, pom. porządkowe i magazynowe. 
 
Archiwum zbiorów muzealnych dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu: 
W zakresie organizacji archiwum należy uwzględnić Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, 
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.  
Archiwum znajdować się ma na I piętrze obiektu – strona lewa 
W części należącej do MPP należy przewidzieć poza pomieszczeniami biurowymi, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, socjalne, archiwum akt, pom. porządkowe i magazynowe. 
Dla pomieszczenia, w którym będą przechowywane zbiory należy uwzględnić wzmocnienie 
elementów konstrukcyjnych podłoża tak, aby mogły wytrzymać obciążenie 14 regałów  



  

o przewidywanej wadze dla jednego regału (wymiary 400cm x 300cm x 60cm) ok. 590 kg z pełnym 
obciążeniem.  
Pokoje ochrony/obsługi obiektu:  
Należy przewidzieć pokój ochrony/obsługi z odrębnym pomieszczeniem dla monitoringu obiektu 
wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym. Usytuowanie pokoju musi zapewniać stałą kontrolę osób 
wchodzących/wychodzących do/z obiektu z uwzględnieniem kontroli obiektu sztucznego lodowiska. 
 
Część restauracyjna. 
Należy przewidzieć możliwość bezpośredniej komunikacji wewnętrznej z części hotelowej do części 
restauracyjnej oraz niezależnie z zewnątrz obiektu i holu wewnętrznego. Po akceptacji koncepcji 
należy wykonać projekt technologiczny dla części gastronomicznej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 
higieniczno-sanitarnych oraz bhp. 
 
Część hotelowa. 
Część hotelowa ma być zlokalizowana na II piętrze obiektu oraz na III piętrze, które ma być 
dobudowane. 
Należy zaprojektować pomieszczenia o funkcji hotelowej z niezależną od części administracyjnej 
komunikacją. 
Należy przewidzieć możliwość bezpośredniej komunikacji wewnętrznej z części hotelowej do 
restauracyjnej. 
Projektowany obiekt hotelowy musi spełniać standardy w odniesieniu do obiektu min. 
trzygwiazdkowego. 
 
Część przeznaczona na odnowę biologiczną  
 
Ma się mieścić w piwnicy budynku. 
 
Pozostałe pomieszczenia. 
Wszelkie pomieszczenia o funkcjach gospodarczych, technicznych, itd., muszą posiadać parametry  
i wyposażenie niezbędne do obsługi całości obiektu.  
 
Uwagi ogólne  
Należy sprecyzować odpowiedni charakter i standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego  
z użyciem materiałów o dużej trwałości i walorach estetycznych oraz o klasie odporności ogniowej 
wynikającej ze sporządzonej w ramach przedmiotowego zadania ekspertyzy p.poż.. Zastosowanie 
zewnętrznych przegród powinno uwzględnić efektywność energetyczną i bilans cieplny budynku.  
Obiekt powinien zapewnić wysokiej jakości klimat akustyczny (dot. obiektu hotelowego) poprzez 
zaproponowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych.   
 
Wymagania ochrony przeciwpożarowej 
Ochrona przeciwpożarowa obiektu wykonana być winna w oparciu o wymagania dla materiałów  
i elementów budowlanych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych.  
 
Warunki bezpieczeństwa. 
Obiekt powinien spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów dla obiektów 
użyteczności publicznej. 

 
 



  

Uwagi dodatkowe: 
 Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska niezbędne 

do wykonania opracowania podkłady geodezyjne (mapa do celów projektowych), a także 
warunki techniczne. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem i uzyska Decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (jeżeli wystąpi taka konieczność) przed przystąpieniem do 
sporządzania opracowania projektowego.  

 Jeśli na etapie wykonywania koncepcji zaistnieje potrzeba uzyskania odstępstw od 
obowiązujących warunków technicznych Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyska je.  

 Po zatwierdzeniu programu funkcjonalno - użytkowego przez Zamawiającego obowiązkiem 
Wykonawcy będzie uzyskanie pozytywnych opinii w zakresie p.poż, sanepid i bhp. 

 Opracowanie powinno przewidywać możliwość ewentualnego etapowania robót.  

 Opracowanie powinno zawierać szacunkowy koszt wykonania zamierzenia w rozbiciu na etapy 
wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.  

-  Wykonawca przekaże zamawiającemu opracowanie, opinie oraz decyzje – w 3 egzemplarzach 
papierowych. 
-   Wymagana jest również wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie  PDF i w wersji 
edytowalnej (Word, dwg, itp.).     

 
ETAP 4   
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ 
WYKONAWCZEJ   
 
Ostatnim etapem realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia będzie opracowanie projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. Do zadania tego Wykonawca będzie mógł przystąpić po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji oraz poprzedzających ją etapów, a także uzyskaniu 
niezbędnych pozytywnych opinii w zakresie p.poż, sanepid i bhp oraz odstępstw od warunków 
technicznych (jeśli będzie one wymagane).  
 
W ramach zadania Wykonawca zrealizuje:  
 
1.1. projekty budowlane wielobranżowe (PB) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, wraz  

z projektem zagospodarowania terenu, infrastruktury sieciowej - w 5 egzemplarzach, 
1.2. projekty wykonawcze wielobranżowe (PW), uzupełniające i uszczegóławiające projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do zrealizowania robót - w 5 
egzemplarzach, 

1.3. przedmiary robót ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych - w 5 egzemplarzach, 

1.4. kosztorys inwestorski - w 3 egzemplarzach,  
1.5. zbiorcze zestawienie koszów budowy- w 4 egzemplarzach, 
1.6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 3 egzemplarzach, 
1.7. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 5 egzemplarzach, 
1.8. pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie uzyskane w toku realizacji przedmiotu zamówienia  

- w 1 egzemplarzu. 
1.9. wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną rozwiązań projektowych. 
1.10. Audyt energetyczny 
 

Projekty muszą zawierać: 

1. Branżę architektoniczną, 
2. Branżę konstrukcyjną, 
3. Branżę instalacji sanitarnych:   

 instalacja wod-kan, 
 instalacja c.o. 



  

 instalacja hydrantowa, 
 instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 
 instalacja klimatyzacji pomieszczeń zlokalizowanych od strony halisztucznego lodowiska, 
 instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia placów i dróg, 
 instalacji fotowoltaiki 
 projektów przyłączy i sieci. 

4. Branżę instalacji elektrycznych i słaboprądowych: 

 Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, 
 Instalację elektryczną zasilania urządzeń, 
 Instalację odgromową, 
 Instalację anty oblodzeniową rynien oraz schodów zewnętrznych, 
 TV użytkowa, 
 Monitoringu CCTV, 
 Instalacji interkomowej, 
 Instalacji teleinformatycznej kat. 6 ( Wykonawca musi udowodnić wykonanie projektu 

na min 450 linii), 
 projektów przyłączy i sieci. 

 
Uwagi dodatkowe: 
1. Wykonawca powinien w sporządzić dokumentację z uwzględnieniem etapowania robót. 
2. Wykonawca dokumentacji projektowej zagwarantuje pełnienie nadzoru autorskiego we 
wszystkich branżach na etapie realizacji praktycznej. 
3. Wymagana jest również wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku CD w formacie dwg i PDF 
oraz wersja edytowalna (np. Word, Excel, itd.).   
4. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwolenia na budowę.  
 

Uwaga: Przystąpienie do kolejnego etapu musi być poprzedzone zatwierdzeniem  
i odebraniem przez Zamawiającego wykonanego etapu.  

        
   


