PUNKTY KLUCZOWE
DOBREGO PROJEKTU
dr inż. arch. Ewa Brach

Komu należy zlecać wykonanie projektu
(niezbędne doświadczenie)
 każdy obiekt budowlany ma swoją specyfikę, funkcjonalność
i odpowiadające mu standardy projektowania
 każda przyjęta technologia realizacji inwestycji ma swoją specyfikę
i wypracowane standardy wykonania
 podjęta decyzja: co i z czego budujemy,
determinuje wybór doświadczonego projektanta
PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE
 architekt z uprawnieniami oraz doświadczeniem i obecnością na rynku - min. 5 lat
 architekt posiadający dorobek w realizacji obiektów w technologii drewnianej – min. 3 obiekty
 pracownia wykonała wielobranżowe projekty budynków użyteczności publicznej – min. 3 obiekty
 wielobranżowy zespół projektowy o doświadczeniu projektantów branżowych - min. 5 lat każdy

PODSTAWA PRAWNA
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Dz. U. z 2015r. poz. 1554
3. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz. U. z 2003r. Nr 164, Poz. 1588

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Dz. U. z 2003r. Nr 164, Poz. 1589
5. PRAWO ODPOWIADAJĄCE SPECYFICE PROJEKTU – ok. 120 AKTÓW PRAWNYCH

Punkty kluczowe dobrego projektu:
- dokładnie sprecyzowana inwestycja,
czyli: co?, gdzie?, kiedy?, za ile?
- szczegółowy program użytkowy,
czyli: funkcja, pomieszczenia, użytkownicy
- właściwie dobrana technologia realizacji,
czyli: tradycyjna, żelbetowa, drewniana, pasywna
- wielobranżowy projekt zrealizowany we współpracy z Inwestorem,

czyli wielobranżowy zespół projektowy
pracuje z decyzyjnym Inwestorem
- projekt wykonany zgodnie z prawem, przepisami i normami,
czyli: ze standardami i sztuką budowlaną
- uzyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i decyzji administracyjnych,
czyli: ciernista droga uzyskania dokumentów

TABELA 1. HARMONOGRM PRAC PROJEKTOWYCH
Czas/tydzień
Projekt/czynność
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O ETAP
Decyzja Inwestora = co i gdzie
I ETAP,
Prace przedprojektowe
1.

MPZP lub warunki zabudowy

2.

Media - Warunki techniczne

3.

Mapa do celów projektowych

4.

Opinia geotechniczna
lub/i badania geotechniczne na potrzeby
pomp ciepła

4a

5.

Zapytanie lub KIP lub raport
oddziaływania na środowisko / decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach

lub dłużej, do 24 tygodni

II ETAP,
Koncepcja
6.

Zagospodarowanie terenu

7.

Koncepcja architektoniczna

8.

Wstępny dobór urządzeń technicznych i
instalacji

III ETAP,
Projekt budowlany
9.

Projekt zagospodarowania terenu z
przyłączami i drogami

10.

Projekt architektoniczny

11.

Konstrukcja

12.

Branża sanitarna: w, ks, kd, g,
ogrzewanie, klima-went.

13.

Charakterystyka energetyczna

14.

Branża elektryczna: oświetlenie, gniazda,
zasilanie urządzeń

15.

Branża teletechniczna: telefon, internet,
alarm, p.poż., kontrola dostępu

16.

Branża drogowa

17.

Informacja bioz, branżami

18.

Uzgodnienia: rzeczoznawcy, gestorzy
sieci, zarządcy dróg, lasy, RDOŚ, zarząd
parku kraj., narada koordynacyjna – d.
ZUD

19.

Wniosek o PnB / pozwolenie

IV ETAP,
Projekt wykonawczy / przetargowy /
20.
20a

Architektura: szczegóły wykonawcze,
zestawienia, dobór materiałów,
kolorystyka, koordynacja
międzybranżowa

20b

Rysunki na produkcję

21.

Szczegóły konstrukcyjne, połączenia
elementów, zestawienia materiałowe

21a

Rysunki na produkcję

22.

Szczegóły b. sanitarnej, charakterystyka
urządzeń, profile, przejścia ścienne i
podposadzkowe, dobór i zestawienia
materiałów

23.

Szczegóły b. elektrycznej
charakterystyka urządzeń, przejścia
ścienne i podposadzkowe, dobór i
zestawienia materiałów

24.

Szczegóły b. teletechnicznej,
charakterystyka urządzeń, przejścia
ścienne i podposadzkowe, dobór i
zestawienia materiałów

25.

Szczegółowe rozwiązania drogowe,
profile, dobór i zestawienia materiałów

26.

Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych - STWiORB

27.

Kosztorysy inwestorskie, branżami

28.

Przedmiary, branżami

29.

Zbiorcze zestawienie kosztów

PRZETARG NA WYKONAWCĘ
REALIZACJA INWESTYCJI

Zespół projektowy odpowiada na pytania z zakresu dokumentacji

Wg SIWZ

→
→

V ETAP,
Nadzór autorski
30.

Uczestnictwo w Radach budowy

→

31.

Sprawdzenia zgodności realizacji z
projektami

→

32.

Wprowadzanie zmian do dokumentacji
ustalonych przez Rady budowy i
zatwierdzone przez Inwestora, rysunki
warsztatowe

33.

Uczestnictwo w odbiorach, branżami

→

→
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O ETAP
Decyzja Inwestora = co i gdzie
I ETAP,
Prace przedprojektowe
1.
MPZP lub warunki zabudowy
2.

Media - Warunki techniczne

3.

Mapa do celów projektowych

4.

Opinia geotechniczna
lub/i badania geotechniczne na
potrzeby pomp ciepła
Zapytanie lub KIP lub raport
oddziaływania na środowisko /
decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach

4a
5.

lub dłużej, do 24 tygodni

24

26

27

28

29

30

31

32

II ETAP,
Koncepcja
6.
Zagospodarowanie terenu
7.

Koncepcja architektoniczna

8.

Wstępny dobór urządzeń
technicznych i instalacji
III ETAP,
Projekt budowlany
9.
Projekt zagospodarowania
terenu z przyłączami i drogami
10.
Projekt architektoniczny
11.

Konstrukcja

12.

Branża sanitarna: w, ks, kd, g,
ogrzewanie, klima-went.
Charakterystyka energetyczna

13.
14.

16.

Branża elektryczna: oświetlenie,
gniazda, zasilanie urządzeń
Branża teletechniczna: telefon,
internet, alarm, p.poż., kontrola
dostępu
Branża drogowa

17.

Informacja bioz, branżami

18.

Uzgodnienia: rzeczoznawcy,
gestorzy sieci, zarządcy dróg,
lasy, RDOŚ, zarząd parku kraj.,
narada koordynacyjna – d. ZUD
Wniosek o PnB / pozwolenie

15.

19.

IV ETAP,
Projekt wykonawczy / przetargowy /
20.
Architektura: szczegóły
wykonawcze, zestawienia, dobór
materiałów, kolorystyka,
20a
koordynacja międzybranżowa
20b Rysunki na produkcję
21.

21a
22.

Szczegóły konstrukcyjne,
połączenia elementów,
zestawienia materiałowe
Rysunki na produkcję

28.

Szczegóły b. sanitarnej,
charakterystyka urządzeń,
profile, przejścia ścienne i
podposadzkowe, dobór i
zestawienia materiałów
Szczegóły b. elektrycznej
charakterystyka urządzeń,
przejścia ścienne i
podposadzkowe, dobór i
zestawienia materiałów
Szczegóły b. teletechnicznej,
charakterystyka urządzeń,
przejścia ścienne i
podposadzkowe, dobór i
zestawienia materiałów
Szczegółowe rozwiązania
drogowe, profile, dobór i
zestawienia materiałów
Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót
budowlanych - STWiORB
Kosztorysy inwestorskie,
branżami
Przedmiary, branżami

29.

Zbiorcze zestawienie kosztów

23.

24.

25.

26.

27.

PRZETARG NA WYKONAWCĘ

Zespół projektowy odpowiada na pytania z zakresu dokumentacji

REALIZACJA INWESTYCJI
V ETAP,
Nadzór autorski
30.
Uczestnictwo w Radach
budowy
31.
Sprawdzenia zgodności
realizacji z projektami
32.
Wprowadzanie zmian do
dokumentacji ustalonych przez
Rady budowy i zatwierdzone
przez Inwestora, rysunki
warsztatowe
33.
Uczestnictwo w odbiorach,
branżami

UWAGA: w harmonogramie podano terminy orientacyjne dla małej inwestycji, np. leśniczówka, biuro, itp.

Wg SIWZ

→
→
→
→

→

→

Szablon opisu

•

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.

Pełnomocnictwo Inwestora dla Ewy Brach i Doroty Brach-Jabłońskiej

2.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

3.

Umowa najmu z dnia 09.07.2015r.

18.

Zaświadczenie POIA dr inż. arch. Ewy Brach nr PO-0006

19.

Uprawnienia mgr inż. arch. Agnieszki Zwara nr PO/KK/059/03

20.

Zaświadczenie POIA mgr inż. arch. Agnieszki Zwara nr PO-0986

21.

Uprawnienia mgr inż. Pawła Hawryszko nr WAM/0005/POOK/11 w orzeczeniu

22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół”
oraz w rejonie ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego uchwalonego uchwałą nr XV/284/11 Rady 23.
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2011 roku, karta terenu 055U i 063KS,KDX
24.
Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego w rejonie projektowanego parkingu przy
25.
budynku handlowym w Gdyni przy ul. Cechowej 8, wykonana przez dr inż. Piotra Milanceja, A.B.G. Firma
projektowo-Wykonawcza, ul. Aldony 8/1, 80-438 Gdańsk
26.
Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości przebudowy pawilonu handlowego, opracowane przez mgr inż.
Pawła Hawryszko
27.

Zaświadczenie POIIB mgr inz. Pawła Hawryszko nr POM/BO/0342/14 w orzeczeniu

Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej, nr UD.70111.198.2015.AnK.9137, wydane 28.
dnia 12.11.2015r. przez Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
29.
Uzgodnienie planu przebudowy pawilonu handlowego w Gdyni przy ul. Cechowej 8 przez Urząd Miasta Gdyni
Wydział Informatyki, nr SI.2635.1.1.2014, dnia 05.01.2016.
30.

Zaświadczenie POIIB mgr inż. Radosława Pietrzaka nr POM/IE/0264/12, w branży elektrycznej

9.

Uzgodni z Węzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej projekt budowlany – układ
drogowy, przebudowa pawilonu handlowego, Gdynia, ul. cechowa 8, nr 1641/2015, dnia 03.11.2015.

31.

Uprawnienia mgr inż. Filipa Sobiczewskiego nr POM/0298/POD/09, w projekcie drogowym

10.

Uzgodnienie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia, nr 1/L/2016 z dnia 4.01.2016r., parking i drogi dojazdowe z kostki betonowej, Gdynia, ul. Cechowa 8

32.

Zaświadczenie POIIB mgr inż. Filipa Sobiczewskiego nr POM/BD/0022/10, w projekcie drogowym

11.

Uzgodnienie – projekt budowlany zjazdów ul. Robotniczej na działkę nr 1493/48 –Zarząd Dróg i Zieleni w
Gdyni, nr UD.6740.1402.2015.DW.10150 ZPO, z dnia 17.12.2015r.

12.

Uzgodnienie – plan zagospodarowania terenu, plac parkingowy i zjazd z ul. Rzemieślniczej, dz. nr 1493/49 w
Gdyni – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, nr 525/15/TT, z dnia 08.12.2015.

13.

Uzgodnienie zagospodarowania terenu, Gdynia, ul. Cechowa, Robotnicza, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul.
Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, nr 503/2015 z dnia 9.12.2015.

14.

Uzgodnienie, projekt zagospodarowania terenu, Gdynia, ul. Cechowa 8, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, nr 7784/BR/OTI/2015 z dnia 02.12.2015.

15.

Decyzja nr ZDiZ-UD.7201.110.2015.DW.9157 z dnia 12.11.2015., zezwolenie na lokalizację dwóch zjazdów na
czas nieokreślony o parametrach zjazdu publicznego

16.

Warunki techniczne ORANGE Polska SA na przebudowę sieci telekomunikacyjnej nr 79036/TODDRO/P/2015

17.

Uprawnienia dr inż. arch. Ewy Brach nr 5674/Gd/93

4.

5.

6.
7.
8.

Uprawnienia mgr inż. Sławomira Brzezińskiego nr PDK/0026/POOS/09 w b. sanitarnej
Zaświadczenie POIIB mgr inż. Sławomira Brzezińskiego nr PDK/IS/0344/04 w b. sanitarnej
Uprawnienia mgr inż. Hieronima Brzezińskiego nr 4/TBG/93, w b. sanitarnej
Zaświadczenie POIIB mgr inż. Hieronima Brzezińskiego nr PDK/IS/0904/01, w b. sanitarnej
Uprawnienia mgr inż. Radosława Pietrzaka nr POM/0021/POOE/12, w branży elektrycznej

Uprawnienia mgr inż. Alojzego Znajdek nr 725/75/Bg, w branży elektrycznej
Zaświadczenie POIIB mgr inż. Alojzego Znajdek, nr POM/IE/5655/01, w branży elektrycznej

Punkty istotne dla prawidłowego odbioru dokumentacji
Zgodność z zamówieniem i wytycznymi Inwestora
Dokumentacja oparta o aktualnie obowiązujące prawo

Dokumentacja zgodna z warunkami technicznymi,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi
Kompletność załączników formalno-prawnych

Charakterystyczne elementy technologiczne „ukryte”
w wymiarowaniu elementów, w lokalizacji i formie elementów,
np. szachtów i przedścianek instalacyjnych czy otworów technologicznych
Lista sprawdzająca
wskaźniki, współczynniki charakterystyczne dla budownictwa drewnianego:
izolacyjność ścian, dyfuzyjność, szczelność, zapotrzebowanie na energię

