
Uszczegółowienie założeń dotyczących Budynku Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – 

Obliczeniowych Politechniki Krakowskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą 

wewnętrzną, chodnikami, miejscami postojowymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania 

pn. Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno - Obliczeniowych na terenie Kampusu PK 

Warszawska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, ul. Warszawska 24, Kraków, 2020 - 2024. 

 

 

Budynek Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki Krakowskiej ma na celu 

podniesienie bazy dydaktyczno – badawczej Uczelni.  

 

W celu realizacji zamierzeń Zamawiającego autorzy projektu budowlanego z 2012r oraz projektu 

wykonawczego z 2013r podjęli starania dla takiego zaprojektowania obiektu, aby: 

-  wyróżniał się oryginalnością architektury pomimo tradycyjnej, prostej bryły, 

-  był wkomponowany w zabytkowy obszar Politechniki Krakowskiej ( teren wpisany do Rejestru Zabytków jako 

Układ urbanistyczny Kleparza, A-648 dn. 25.I.1984.), nie stanowił konkurencji formalnej, współbrzmiał z 

istniejącymi budynkami w ramach jednego spójnego obszaru urbanistyczno-architektonicznego 

-  architektura budynku dzięki zindywidualizowanemu charakterowi podkreśliła szlachetnym materiałem oraz 

detalami rangę obiektu i jego funkcję 

-  był przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami  (pokonanie barier architektonicznych – winda, 

odpowiednie ukształtowanie terenu z bezpośrednim dostępem z poziomu terenu dla osób na wózkach 

inwalidzkich),  

- był przyjazny wszystkim użytkownikom, także starszym (ze względu na prostą, czytelną funkcję, korytarzowy 

(trójtraktowy) układ pomieszczeń na każdej kondygnacji 

-  pozwalał na elastyczne wykorzystanie (wielofunkcyjne) oraz wzajemne przenikanie, łączenie 

komplementarnych funkcji. 

Planowany budynek będzie lokalizowany prostopadle do istniejących na terenie budynków:  budynku Instytutu 

Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz budynku „Houston”  tworzy z nimi zamknięty kwartał urbanistyczny. 

Jednocześnie zachowuje równoległość w stosunku do istniejącego budynku Wydziału Architektury i jest 

usytuowany w minimalnej odległości zapewniającej obsługę komunikacyjną w zakresie koniecznej dla obu 

tych budynków drogi pożarowej. 

Poszerzenie budynku w kierunku jednego ze szczytów daje możliwość zaprojektowania lepszej funkcji 

dydaktycznej. Cały budynek ze względu na wymagane odległości (warunki p.poż. oraz przepisy związane 

z przesłanianiem) ma ograniczone wymiary w zakresie powierzchni zabudowy. 

Planowane charakterystyczne parametry obiektu:  Powierzchnia zabudowy około 1380m2, powierzchnia 

użytkowa około 7500 - 8000m2, liczba kondygnacji nadziemnych 5, liczba kondygnacji podziemnych 1. 

Rozpatrywany Budynek Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki 

Krakowskiej wraz z drogami dojazdowymi, wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wod.-kan., 

c.o., teletechnicznymi i p.poż. ma zostać zlokalizowany na działkach nr ewid. 3/12, 3/11, 3/5, 3/8, 63 obr.118 

Śródmieście przy ul Warszawskiej w Krakowie. Projektowany budynek jest pięciokondygnacyjny z dachem 

płaskim. Planowana konstrukcja budynku tradycyjna. Bryła prosta, założona na planie trapezu z niewielkimi 

wycięciami w obrysie, który nawiązuje do planu prostokąta. Projektowany obiekt wpisuje się w obszar 

przeznaczony na zabudowę. Budynek wystrojem zewnętrznym nawiązujący do kontekstu obiektów 

zabytkowego kampusu Politechniki Krakowskiej. Architektura obiektu neutralna. 

 

 



Budynek zalicza się do kategorii SW – średniowysoki i musi spełniać wymagania dla tego typu obiektów  

Dla rozpatrywanego budynku planowane jest uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę w oparciu 

o nowy program funkcjonalno – użytkowy wraz ze szczegółowymi kartami pomieszczeń i  koncepcją oraz 

stosowną dokumentację techniczną – projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy i specyfikacje.  

Zgodnie z aktualnymi założeniami do nowego programy funkcjonalno – użytkowego utrzymuje się 5 

kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację podziemną i układ komunikacji pionowej z 2 klatkami 

schodowymi. Podziału funkcji dokonano z uwzględnieniem strefowania filtrującego użytkowników. 

Kondygnacja podziemna w obrysie budynku, będąca w swoim przeznaczeniu kondygnacją gospodarczą, 

magazynową, techniczną, obsługiwaną komunikacją pionową - klatki schodowe, winda towarowa, bez 

pochylni dla samochodów oraz bez garażu podziemnego. Parter mają zająć funkcje z dostępem publicznym, 

natomiast na kolejnych piętrach publiczny dostęp jest stopniowo ograniczany. Ostatnia kondygnacja 

przeznaczona jest jedynie dla pracowników wydziału. Powierzchnie poszczególnych funkcji zostaną 

szczegółowo dopracowane na etapie koncepcji i dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem zapytania jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją 

i szczegółowymi kartami pomieszczeń do formuły zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb zmiany decyzji pozwolenia 

na budowę: 

Budynku Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej z podziemnym parkingiem, 

przewiązką łączącą z budynkiem Wydziału Architektury 10-25, drogami dojazdowymi, wewnętrznymi 

instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wod.-kan., C.O., gazowymi teletechnicznymi i p.poż. na działkach nr 

3/12, 3/11, 3/5, 3/8, 63 obr 118 Śródmieście przy ul Warszawskiej w Krakowie  

na rzecz  

budowy Budynku Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki Krakowskiej 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami, miejscami postojowymi 

w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno 

- Obliczeniowych na terenie Kampusu PK Warszawska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji,  

ul. Warszawska 24, Kraków, 2020 - 2024. 

Oprócz przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją i szczegółowymi kartami 

pomieszczeń do formuły zaprojektuj i wybuduj oraz zestawieniem kosztów Wykonawca po opracowaniu 

koncepcji obowiązany jest do: uzyskania wytycznych konserwatorskich od Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, do uzyskania uzgodnienia koncepcji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, do wystąpienia do gestorów sieci o wszelkie niezbędne informacje techniczne/ 

warunki/zapewnienia dostawy mediów.  W/w materiały mają stanowić podstawę do ogłoszenia postępowania 

przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj.  

Nowa koncepcja i późniejsza dokumentacja techniczna winny uwzględniać rezygnację z garażu podziemnego 

i kondygnacji podziemnej a także przewiązki, która miała łączyć rozpatrywany budynek z sąsiednim budynkiem 

Wydziału Architektury.  

Nowa koncepcja i późniejsza dokumentacja techniczna winny uwzględniać oprócz ciepła sieciowego zasilanie 

budynku w odnawialne źródła energii np. kolektory cieczowe oraz moduły fotowoltaiczne.  

 

1. Założenia do projektowania: 

1)  Zamawiający dysponuje: 

- dokumentacją budowlaną opracowaną w 2012 r,  

- projektem wykonawczym opracowany w 2013 r, 

- mapą do celów projektowych z 11.07.2022 r. obejmującą teren kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. 

 

2) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony historycznego układu urbanistycznego 
„Kleparza” uwzględnia się: 



 
- wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-648, dec. z dnia 25.01.1984 r.) układ urbanistyczny Kleparza – obejmuje 
cały obszar planu, 
 
- strefę buforową wyznaczoną dla historycznego centrum Krakowa, wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – obejmuje cały obszar planu. 

 

 

3) Przepisy ppoż: 

 

Należy uwzględnić sąsiedztwo projektowanej drogi pożarowej od budynku Wydziału Architektury z uwzględnieniem 

zewnętrznej, stalowej klatki schodowej (ewakuacyjnej) oraz z dobudowanym po 2012 r. zewnętrznym szybem 

windy, które znajdują się w odległości mniejszej niż 5 m. 

Należy uwzględnić sąsiedztwo istniejących budynków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki „Houston” (10-

34) i Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (10-29) w odległości większej niż 8 m od projektowanego 

budynku. 

 

4) Przepisy inne: 

Należy uwzględnić sąsiedztwo istniejących budynków Wydziału Architektury (10-25), Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Energetyki „Houston” (10-34) i Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (10-29)  pod kątem 

zaciemniania istniejących pomieszczeń. 

 

5) Kolizje: 

Należy przeanalizować kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

 

2.  Uwagi: 

  

1) Program Funkcjonalno — Użytkowy należy opracować zgodnie z instrukcją zawartą  

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp – Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie koncepcji i PFU zbiorczego zestawienia kosztów 

planowanej inwestycji zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 

Funkcjonalno — Użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), a w razie potrzeby zobowiązuje się również 

do aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów w okresie do 3 lat od odbioru przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia. 

 

3) Program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcja winny uwzględniać wytyczne i wymagania, które zostaną 

dostarczone Wykonawcy przez Użytkownika w terminie do 10 dni od zawarcia umowy z Wykonawcą. 

 

 

3. Planowana funkcja na poszczególnych kondygnacjach przedstawia się następująco: 

 

Kondygnacja I - piwnice: 
- kondygnacja podziemna w obrysie budynku,  
- kondygnacja będąca w swoim przeznaczeniu kondygnacją gospodarczą, magazynową, techniczną,  
- kondygnacja obsługiwana komunikacją pionową, winda towarowa, bez pochylni dla samochodów, bez garażu 
podziemnego 
 

Kondygnacja II - parter:  
- hall wejściowy (dolny), hall szatniowy, hall 
- stanowisko recepcji 
- portiernia 
- pomieszczenie kół naukowych 
- sale wykładowe 
- szatnia 
- sanitariaty 
- strefa usług komercyjnych L-1.1 



- komunikacja pionowa  
 - klatki schodowe (2x) 
 - schody z parteru na I piętro 
 - winda głębokość 2,1m (2x) 

 

Kondygnacja III - pierwsze piętro:  
- dziekanat (3 pom. + gabinet kierownika dziekanatu) 
- gabinet prodziekana ds. kształcenia 
- archiwum 
- biblioteka 
- pokój do konsultacji 
- pomieszczenie socjalne 
- hall górny (przy salach wykładowych) 
- sale wykładowe 
- sanitariaty 
- serwerownia 

 

Kondygnacja IV – drugie piętro: 
- pomieszczenia Katedry Matematyki Stosowanej 
 - sekretariat 
 - gabinet kierownika katedry 
 - archiwum 
 - pokoje do konsultacji 
 - pokoje biurowe (np. dla profesorów wizytujących) 
 - sala konferencyjna/wielofunkcyjna 
 - pomieszczenie socjalne 
- strefa laboratoriów 
 - laboratoria 8x 
- serwerownia / farma obliczeniowa / laboratorium 
- sanitariaty 
 
Kondygnacja V – trzecie piętro: 
- pomieszczenia Katedry Informatyki 
 - sekretariat 
 - gabinet kierownika katedry 
 - archiwum 
 - pokoje do konsultacji 
 - pokoje biurowe (np. dla profesorów wizytujących) 
 - sala konferencyjna/wielofunkcyjna 
 - pomieszczenie socjalne 
- strefa laboratoriów 
 - laboratoria 8x 
- zaplecze techniczne dla laboratoriów (Zespół ds. Obsługi Technicznej) 
- sanitariaty 
 
Kondygnacja VI – czwarte piętro:  
- pomieszczenia biura Dziekana Wydziału 
 - sekretariat 
 - gabinety dziekana i prodziekanów 
 - archiwum 
 - pokoje do konsultacji 
 - pokoje biurowe (np. dla profesorów wizytujących) 
 - sala konferencyjna/wielofunkcyjna 
 - pomieszczenie socjalne 
- strefa pracowników – pokoje do pracy kameralnej 
- laboratorium – pokoje grup/zespołów badawczych 
- sanitariaty 
 
W zakresie robót budowlanych planuje się następujące prace obejmujące: 

• roboty ogólnobudowlane stanu surowego i wykończeniowego, roboty towarzyszące,  

• roboty konstrukcyjne (żelbetowe i stalowe), 

• roboty sanitarne: wykonanie instalacji gazu ziemnego, wod.-kan. wraz z białym montażem oraz 



osprzętem, C.O., C.T., CH.T., CWU, węzeł cieplny (źródło ciepła i chłodu – OZE), klimatyzacja i 
wentylacja mechaniczna ze schładzaniem, klimatyzacja, instalacja hydrantowa, oddymiania, 
przyłącza zewnętrzne, przebudowa sieci zewn., roboty towarzyszące, 

• roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilania wraz z montażem 
osprzętu i oświetlenia, WLZ-ty, rozdzielni elektrycznych, instalacji odgromowych oraz uziemienia, 
instalacji słaboprądowych (BMS, SSP, detekcji gazu, LAN wraz szafami oraz osprzętem aktywnym, 
CCTV, SSWiN, KD, PP), pomiary powykonawcze, przyłącza zewnętrzne, roboty towarzyszące, 

• roboty zewnętrzne drogowe, zagospodarowanie terenu, roboty towarzyszące. 
 

1) Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych: 

a) roboty ogólnobudowlane stanu surowego i wykończeniowego,  

b) roboty konstrukcyjne (żelbetowe i stalowe), 

c) zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi, place manewrowe i postojowe), 

d) wykonanie instalacji technologicznych, 

e) wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji, 

f) wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, 

g) wykonanie instalacji ogrzewania i ciepła technologicznego, 

h) wykonanie instalacji wentylacji, 

i) wykonanie instalacji klimatyzacji bytowej i serwerowni, 

j) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej ogólnego przeznaczenia, 

k) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej dedykowanej, 

l) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej dedykowanej, 

m) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, 

n) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

o) wykonanie instalacji odgromowej, 

p) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

q) wykonanie systemu detekcji pożaru (SSP), 

r) wykonanie systemu detekcji węzła cieplnego (detekcja zużycia energii), 

s) wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 

t) wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD), 

u) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), 

v) wykonanie systemu sieci strukturalnej (LAN). 

 

2) Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych: 

a) wykonanie zasilania budynku (przyłącza zewnętrzne elektryczne i teletechniczne), 

b) wykonanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej) na zewnątrz budynku wraz z 

włączeniem do istniejących sieci zewnętrznych, 

c) wykonanie instalacji wodociągowej na zewnątrz budynku wraz z włączeniem do istniejącej sieci 

zewnętrznej, 

d) wykonanie sieci cieplnej na zewnątrz budynku wraz z włączeniem do istniejącej sieci zewnętrznej, 

e) wykonanie niezbędnych przełożeń sieci/przyłączy/instalacji kolidujących z projektowaną inwestycją 

f) drogi dojścia i dojazdu, 

g) mała architektura. 

 

kody CPV:  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71356100-9 Usługi kontroli technicznej  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 


