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REFERENCJE 

Informujemy, 1:e architekt mgr in1:. Renata Bielska-Orwięga reprezentująca Zakład USlug Projektowych Ewa 
Orwięga wykonała na zlecenie Urzędu Gminy w Boguchwale, dokumentację projektową pn.: 

"Koncepcja modernizacji i rozbudowy basenów 
na działkach 760110 oraz 760111 w Boguchwale." 

Umowa nr 82102/2009 
Termin wykonania 0:1 12.01.2009r. do 30.03.2009 r., wynagrodzenie za prace projektowe wynioslo: 
45000 zl + (22% W,T) tj. brutto 54 900,00 zł. 

Zakres prac projektowych: 

zawiera! wszystkie dane niezbędne do opracowania programu funkcjonalno - użytkowego zgOdnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczeg6/owego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techni:znych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu fu nkcjonalno użytkowego. (Oz.U. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) a w szczególności : 

- charakterystyczne parametry Określające wielkości obiektów, 
- aktualne uwarunkONania wykonania przedmiotu zam6wienia, 
- ogólne i szczeg6/owe właściwości funkcjonalno-u1:ytkowe w tym : powierzchnie użytkowe poszczególnych 
pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcj i, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
w tym wskainik określający udział powierzchni ruchu VI powierzchni netto oraz rozwiązania materiałowe , 
- wymagania dotyczące : przygotowania terenu budo~·, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia , 
zagospodarowania terenu. 

Zakres projektowanej inwestycji - 23509 m 2: 

OBIEKTY KUBATURONE: 

BUDYNEK BASENU WRAZ Z CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

powierzchnia lustra wody 442m2 

powierzchnia zabud-' wy 25OOm2 

powierzchnia U1ytk(lWa 5835m2 

kubatura ~22250m3, 
BUDYNEK HANDLO\'\O-USŁUGOWY 

polllierzchnia zabud'wy 14BOm2 

powierzchnia użytkowa 422Om2 

kubatura _14075m3
, 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU· 

BASENY OTWARTE - powierzchnia lustra wody 534 m2: 

Niecka rekreacyjna powiązana z nieckami basenu krytego i wydzieloną plażą, 

Niecki rekreacyjne ogólnodostępne, Wfaz ze zjeżdżalnią rurową i rodzinną, 

Niecki dla małych dzied, 

PARKINGI wewnętrzne: 
DROGI wewnętrzne i dojazdowe oraz propozycja układu komunikacyjnego: 

CHODNIKt wewnęttzne : 

TERENY ZIELONE uporządkowane z etementami placów zabaw i ogrodzeniem: 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: 

Projektant wykona! opracowanie terminowo i z należytą starannością zgodnie z zalecen ami Zamawiającego, 
zasadami wSp"~łczesnej wiedzy techn cznej oraz obowiązującym i przepisami 
i normami. 
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