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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                     zał. nr 2 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: 
 
1) wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych 
uzgodnień (pozwolenie na budowę), niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego, związanego z budową Parku Etnograficznego - Muzeum Rybołówstwa w 
Niechorzu 
2) świadczenie na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
prowadzonym w oparciu o dokumentacje projektowo – kosztorysową 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych 
wykonanych w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia. 
 

Planowana budowa Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu obejmuje rekonstrukcję 6 obiektów 
budownictwa wiejskiego z terenów Pomorza Zachodniego, rekonstrukcję wiat rybackich, 
wędzarni ryb, pieca chlebowego oraz zagospodarowania terenu. Przewidywana rekonstrukcja na 
działce nr 912/29 o powierzchni 5236 m2, przy ulicy Klifowej w Niechorzu w sąsiedztwie 
historycznej latarni morskiej. 

Opis obiektów: 

LP Obiekt Lokalizacja Miejscowość 

1. Rekonstrukcja domu rybaka z 
Pogorzelicy z przybudówką 

Działka nr 912/29 Niechorze 

2. Rekonstrukcja chałupy rybackiej z 
Niechorza 

Działka nr 912/29 Niechorze 

3. Rekonstrukcja domu halowego z 
Kępy 

Działka nr 912/29 Niechorze 

4. Rekonstrukcja domu halowego z 
Niechorza 

Działka nr 912/29 Niechorze 

5. Rekonstrukcja domu halowego z 
Kępy 

Działka nr 912/29 Niechorze 

6. Rekonstrukcja domu halowego (Treu) 
z Kępy 

Działka nr 912/29 Niechorze 

7. Rekonstrukcja wędzarni ryb oraz 
pieca chlebowego z Kępy 

Działka nr 912/29 Niechorze 
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8. Rekonstrukcja wiaty rybackiej Działka nr 912/29 Niechorze 
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Rekonstrukcja obiektów mających stanowić przyszły Park Etnograficzny- Muzeum 
Rybołówstwa w Niechorzu obejmuje wykonanie robót budowlano-montaŜowych wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Technologia wykonania przewiduje: 
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Budynek nr 1 – rekonstrukcja domu rybaka z Pogorzelicy z przybudówką. 
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Planowane funkcje –  parter:  kasa Muzeum,  sklepik z pamiątkami, pomieszczenia socjalne dla 
pracowników, strefa dla dzieci, 
piętro: pokoje gościnne, część administracyjna 
przybudówka – toalety dla zwiedzających, pomieszczenie dla ochrony Muzeum 
Podstawą do zaprojektowania budynku administracyjnego oraz kasy Muzeum stanowią 
fotografie nieistniejącego budynku rybaka z Pogorzelicy. Ten niewielki kubaturowo obiekt 
stanowił inspirację przy wyborze budynku stanowiącego  główne wejście do Muzeum. Dom z 
Pogorzelicy murowany był z cegły ceramicznej, z dachem pokrytym trzciną. Ceglana elewacja 
budynku oraz przybudówki stanowić ma nawiązanie do elewacji pobliskiej latarni morskiej oraz 
nowo projektowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w niedalekim sąsiedztwie 
Muzeum.  
 Niewielki budynek z Pogorzelicy stanowi punkt wyjścia i inspirację do zaprojektowania obiektu 
stanowiącego część kasową, oraz socjalno – administracyjną Muzeum. Planuje się ( traktując 
bryłę budynku jako punkt wyjścia) powiększenie obiektu ( długość, szerokość), podniesienie 
jego stropów, zaprojektowanie piętra ( z oknami w częściach szczytowych). Na parterze ( tuŜ po 
wejściu do budynku w ścianie szczytowej) znajdować się będzie duŜe pomieszczenie pełniące 
funkcję kasy oraz sklepiku z pamiątkami. Za nimi pomieszczenie stanowiące strefę dla dzieci i 
ich rodziców. W tym miejscu najmłodsi zwiedzający Muzeum będą mogli spędzić czas 
korzystając z kopii dawnych zabawek pomorskich oraz materiałów do rysowania, malowania, 
lepienia itp. NaleŜy załoŜyć, Ŝe w tej części pracowały będą 2 osoby stanowiące obsługę 
Muzeum ( sprzedaŜ biletów+ sprzedaŜ pamiątek i nadzór nad pomieszczeniem dla dzieci). W 
pomieszczeniu kasowym znajdować się będą takŜe infokioski z dostępem do internetowej 
witryny o Muzeum ( w trzech językach) oraz informacjach o Gminie Rewal. Drugie wejście 
usytuowane w północnej ścianie szczytowej prowadzące do pomieszczania socjalnego dla 
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pracowników Muzeum. W pomieszczeniu tym znajdować się będą drewniane schody biegnące 
na piętro budynku.  
Na piętrze znajdować się będą dwa pokoje gościnne z aneksami łazienkowymi oraz 
pomieszczenie administracyjne Muzeum. Przybudówka do budynku zrekonstruowana na 
podstawie archiwalnych zdjęć. Połowę  powierzchni przybudówki stanowić będą toalety dla 
zwiedzających Muzeum oraz piec gazowy ogrzewający obiekt. W drugiej części pomieszczenie 
dla całodobowej ochrony Muzeum z monitoringiem.  
 
Technologia wykonania:  Posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na 
których ułoŜone zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące 
historyczny fundament budynku. Ściany zewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej, 
ocieplone od wewnątrz. Konstrukcja ścian wewnątrz budynku - szkieletowa. Kwatery 
wypełnione cegłą ceramiczną. Tynki wapienno- piaskowe. Strop drewniany, ocieplony. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej, pokryty trzciną, ocieplony. Planowane nawiązanie do 
oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej  ( na podstawie  archiwalnych fotografii).  
Przybudówka – budynek o konstrukcji szkieletowej, kwatery wypełnione cegłą ceramiczną, 
ściany od wewnątrz ocieplone. Zmiana w porównaniu z oryginalnym rozwiązaniem dachowym. 
Proponuje się wykonanie konstrukcji krokwiowo- jętkowej dachu i pokrycie go trzciną. Kąty 
połaci dachowej analogiczne do głównego budynku.  
Do budynku doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, alarmowa, sygnalizacja 
przeciwpoŜarowa, centralne ogrzewanie oraz kanalizacja.  
 
 
 
 
W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja posadzek przyziemia 
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
- wykonanie  wewnętrznych konstrukcji szkieletowych obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- wykonanie ocieplenia ścian i dachu 
- adaptacje pomieszczeń na potrzeby kasy, sklepiku, pomieszczeń socjalnych i administracyjnych,  
   pokoi gościnnych 
- instalacje: elektryczna, wod.-kan, co., teletechniczna; 
 
  
Dane techniczne: 
powierzchnia zabudowy  około 200 m2 
ilość kondygnacji 2 
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Budynek nr 2 – rekonstrukcja chałupy rybackiej z Niechorza. 
 

 
 
 
Planowane funkcje - Zrekonstruowana chałupa typu saskiego z Niechorza, która osunęła się do 
morza w latach 40-tych XX w. Obiekt ten stanowić będzie początek trasy zwiedzania Parku 
Etnograficznego- Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu.  W chałupie prezentowane będzie 
wnętrze domu z przełomu XIX i XX w. Odtworzony zostanie układ wewnętrzny z aranŜacją 
wyposaŜenia oraz sprzętu rybackiego charakterystycznych dla tego typu obiektów przed ponad 
stu laty. Dom na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem z dymnikami. Wejście od 
szczytu budynku. W środku, centralnie sytuowana podłuŜna sień sięgająca do 2/3 długości 
budynku. W głębi, za sienią po lewej stronie izba oraz komora na skrzynie. Pomiędzy izbą a 
komorą 2 łóŜka wnękowe. Po lewej stronie sieni, naprzeciwko izby- komory na zapasy, po 
prawej stronie komora na zapasy oraz pomieszczenie na  ziemniaki i pomieszczenie dla kur. Z 
przodu budynku ( wysunięte części domu) pomieszczenia na sprzęt rybacki. Chałupa dymna, w 
sieni ( przy izbie) ulokowane palenisko typu otwartego. Dym unosił się do góry i uciekał przez 
otwory dymowe. Budynek ten znany jest tylko z archiwalnych fotografii. Rekonstrukcja na 
podstawie zachowanych zdjęć,  z których odczytać będzie moŜna gabaryty oraz bryłę budynku.  
 
Technologia wykonania: Posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na 
których ułoŜone zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące 
historyczny fundament budynku. Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Drewno dębowe (podwalina, słupy) i sosnowe. 
Sugerowane wykonanie konstrukcji z elementów pochodzących z rozbiórki pomorskich 
budynków szkieletowych wybudowanych do 1945 r. Szkielet stanowią: podwalina , słupy , rygle 
, miecze. zastrzały, oczepy, belki stropowe.  Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej. Pokrycie dachu trzciną z otworami dymowymi w szczytach 
budynku. Ściany zewnętrzne budynku   ( kwatery) wypełnione gliną wymieszaną z sieczką i 
lepioną na Ŝerdziach osadzanych w gniazdach elementów poziomych. Wysunięta część domu ( 
po lewej stronie) murowana z cegły ceramicznej i bielona wapnem. Część po prawej stronie 
wykonana w konstrukcji szkieletowej, ściany obłoŜone trzcinowymi matami przymocowanymi 
drewnianymi sztachetami do ścian. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne bielone wapnem. Z tyłu 
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budynku dwa, niewielkie okna ( z podziałem na cztery kwatery). Drzwi łamane, złoŜone z dwóch 
elementów: górnych i dolnych. Wewnątrz domu, na ziemi polepa gliniana. Do budynku 
doprowadzona zostanie instalacja alarmowa, sygnalizacja przeciwpoŜarowa.  
 
W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja glinianych posadzek  
- wykonanie konstrukcji szkieletowej obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- instalacje: teletechniczna 
 
 
Dane techniczne: 
powierzchnia zabudowy  około 100 m2 
kubatura około 600 m3 
ilość kondygnacji 1 
ilość i rodzaj pomieszczeń 12;  1 sień, 1 izba, 7 komór, kurnik, pomieszczenie na ziemniaki, 2 
składziki 
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Budynek nr 3 – rekonstrukcja wąskofrontowej chałupy rybackiej (typu 
saskiego) z Kępy 
 
 
Planowane funkcje - Zrekonstruowana chałupa rybaka i rolnika z Kępy stanowi przykład 
budynków typu halowego, z układem trójnawowym. Budynek wchodził w skład kilkunastu 
domów wąskofrontowych sytuowanych  w Kępie. To właśnie połoŜenie domów halowych na 
wyspie obok siebie, przy jeziorze Resko stanowiło o niepowtarzalności zabudowy Kępy. Planuje 
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się odtworzenie historycznej bryły budynku oraz jego wnętrza z układem pomieszczeń 
rozrysowanym na początku XX w. Centralne miejsce stanowi sień sięgająca do 2/3 długości 
obiektu. W głębi, za sienią po lewej stronie izba, po prawej skrzynie oraz łóŜka wnękowe. W 
centrum domu, po bokach sieni pomieszczenia na zapasy oraz kurnik. Z przodu budynku po 
lewej stronie izba dla najstarszego pokolenia mieszkańców domu. Po lewej stronie 
pomieszczenie dla krów. Dom pierwotnie o charakterze bezkominowym, z dymnikami w 
szczytach budynku. Wtórnie postawiono dwa kominy do których podłączono piece ceramiczne. 
Planowane odtworzenie pieców mających spełniać funkcję grzewczą obiektu. 
Chronologicznie budynki nr 2 i 3 reprezentować będą okres od końca XIX w. do początków XX 
w. O ile budynek nr 2 prezentuje przykład biednej chałupy rybackiej, to budynek nr 3 jest 
obiektem w którym gospodarze oprócz zajmowania się rybołówstwem trzymali takŜe zwierzęta 
(drób, krowy). Zwiedzający będą mogli zapoznać się z Ŝyciem mieszkańców Kępy na 
przykładzie zrekonstruowanych wnętrz. Planowana jest takŜe hodowla kur i gęsi we wnętrzach 
domu. W sieni wykopana zostanie studnia ( zgodnie z historycznymi przekazami) z głazów 
polnych. 
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Technologia wykonania: 
 
Planuje się posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na których ułoŜone 
zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące historyczny 
fundament budynku.  
Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Drewno dębowe (podwalina, słupy) i sosnowe. 
Sugerowane wykonanie konstrukcji z elementów pochodzących z rozbiórki pomorskich 
budynków szkieletowych wybudowanych do 1945 r. Szkielet stanowią: podwalina , słupy , rygle 
, miecze. zastrzały, oczepy, belki stropowe.  Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej. Pokrycie dachu trzciną z ozdobnymi śparogami na szczycie ( 
zdjęcia). Układ budynku trójnawowy, stanowi przykład domów typu halowego ( saskiego). 
Ściany budynku   ( kwatery) wypełnione gliną wymieszaną z sieczką i lepioną na Ŝerdziach 
osadzanych w gniazdach elementów poziomych oraz cegłą ceramiczną.  Stolarka okienna i 
drzwiowa a takŜe detale architektoniczne budynku  odtworzone na wzór historyczny ( zdjęcia, 
rysunki). Posadzka sieni, izby, oraz komór – klepisko gliniane, izba z przodu budynku – 
posadzka ceglana, pomieszczenie dla krów- kamień polny. Do budynku doprowadzona zostanie 
instalacja alarmowa, sygnalizacja przeciwpoŜarowa. 
  
W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja posadzek przyziemia 
- wykonanie konstrukcji szkieletowej obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- instalacje:  teletechniczna; 
 
 
Dane techniczne: 
powierzchnia zabudowy  około 100 m2 
kubatura około 600 m3 
ilość kondygnacji 1 
ilość i rodzaj pomieszczeń 12;  1 sień, 1 izba, 7 komór, kurnik, pomieszczenie na ziemniaki, 2 
składziki 
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Budynek nr 4- rekonstrukcja wąskofrontowej chałupy typu saskiego z 
Niechorza ul. Nadmorska 1.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Planowane funkcje 
Rekonstrukcja chałupy oraz wnętrza opartego o wyposaŜenie z lat 40-tych XX w. Jest to trzeci w 
kolejności zwiedzania przez turystów obiekt. Chronologicznie prezentować będzie najbliŜszy 
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naszym czasom okres. W zamierzeniu aranŜacja wnętrz muzealnych obiektu nawiązywać ma 
bezpośredniego do okresu po zakończeniu II wojny światowej. Uwzględnione zostaną 
przesiedlenia mieszkańców na eksponowanym obszarze. Na wystawie znajdą się więc eksponaty 
związane z kulturą materialną dawnych mieszkańców Niechorza ( Niemców), jak i rzeczy 
przywiezione przez polskich osadników i ekspatriantów z dawnych Kresów II Rzeczpospolitej 
osiedlających się po 1945 r. na Pomorzu Zachodnim.  
Podstawę rekonstrukcji stanowi skrócona inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w 1983 r. 
przez PKZ o/Szczecin ( rys. T. Kubiak). Chałupa połoŜona była przy ulicy Nadmorskiej, w 
zachodniej części Niechorza, na niewielkiej działce siedliskowej ulokowanej pomiędzy ulicami: 
Nadmorską, Ludną i Starowiejską. Pierwotni właściciele zagrody ( do 1945 r. ) nieznani. W 
latach 1945- 1980 chałupa naleŜała do Aleksandra Rydzyńskiego. Obiekt wzniesiony w technice 
szkieletowej ( przypuszczalnie w drugiej połowie XVIII w.), z późniejszymi przemurowaniami. 
Chałupa załoŜona na planie prostokąta o wymiarach 1590x 880 cm, nakryta czterospadowym 
dachem z dymnikami. Pierwotny układ koszyka zatarty. Wejście frontowe do sieni umieszczone 
w północno- wschodniej ścianie, po obu bokach znajdują się dwie , charakterystyczne dla tego 
typu chałup przybudówki o przeznaczeniu inwentarskim. Po lewej stronie sieni frontowej 
znajduje się izba, a po prawej dwie komory. Przy południowo- zachodniej ścianie szczytowej 
ulokowane są dwie izby. Przy elewacji południowo- wschodniej dostawione są dwie murowane 
przybudówki o przeznaczeniu inwentarskim. Budynek niepodpiwniczony.  
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Dane techniczne: 
powierzchnia zabudowy  około 114 m2 
kubatura około 780 m3 
ilość kondygnacji 1 
ilość i rodzaj pomieszczeń 11;  2 sienie, 4 izby, 4 komory, chlew 
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Technologia wykonania:  Posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na 
których ułoŜone zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące 
historyczny fundament budynku. Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Drewno dębowe (podwalina, słupy) i sosnowe. 
Sugerowane wykonanie konstrukcji z elementów pochodzących z rozbiórki pomorskich 
budynków szkieletowych wybudowanych do 1945 r. Szkielet stanowią: podwalina , słupy , rygle 
, miecze. zastrzały, oczepy, belki stropowe.  Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej. Pokrycie dachu trzciną z otworami dymowymi w szczytach 
budynku. Ściany zewnętrzne budynku   ( kwatery) wypełnione gliną wymieszaną z sieczką i 
lepioną na Ŝerdziach osadzanych w gniazdach elementów poziomych oraz cegłą ceramiczną.  
Ściany wewnętrzne murowane z cegły glinianej, niewypalanej. Posadzki z cegły ceramicznej w 
sieni. Tynki wapienno – piaskowe  na zewnątrz  i wewnątrz budynku. W izbach i komorach 
podłogi z desek na legarach. Stropy belkowe z wypełnieniem glinianym ( pomiędzy belkami 
stropowymi wsunięte drewniane strychuły oblepione gliną zmieszaną z sieczką. Podsufitki na 
matach trzcinowych. W sieni stropy podwyŜszone. Stolarka okienna i drzwiowa odtworzona na 
podstawie archiwalnych fotografii. Okna ościeŜnicowe, dwu i czteroskrzydłowe, pojedyncze, 
otwierane do wewnątrz. Skrzydła dolne okien z podziałem dwukwaterowym. Drzwi płycinowe ( 
do sieni bocznej prowadziły z naświetlem). Odtworzenie wtórnego systemu ogniowego opartego 
o jeden komin słupowy z cegły ceramicznej. Planowane odtworzenie pieców kaflowych w izbach 
budynku. Strych jednoprzestrzenny. Do budynku doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, 
alarmowa, sygnalizacja przeciwpoŜarowa.  
 
W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja posadzek przyziemia 
- wykonanie konstrukcji szkieletowej obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- odtworzenie pieców ceramicznych 
- instalacje: elektryczna,  teletechniczna; 
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Budynek nr 5- rekonstrukcja chałupy rybackiej z Kępy 
 
Planowane funkcje 
Przewidywana funkcja budynku- w części parteru miejsce wystaw czasowych Muzeum oraz sala 
konferencyjna wyposaŜona w multimedia. W części piwnic przeszklone akwarium podzielone na 
2 części – słodkowodną i morską z przejściem pomiędzy nimi. W piwnicy zlokalizowany takŜe 
piec gazowy ( ogrzewający budynki nr 5 i 6). Planuje się odtworzenie historycznej bryły  i 
architektury budynku  stanowiącej punkt wyjścia do zaprojektowania nowych, wewnętrznych 
funkcji dla obiektu. Przewidywane odtworzenie drewnianej konstrukcji budynku, wypełnienie 
kwater gliną wymieszaną z sieczką oraz pokrycie dachu trzciną. Zastosowane zostaną oryginalne 
rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Budynek zostanie ocieplony od wewnątrz na potrzeby 
sali wystawowo- konferencyjnej. Zachowane zostaną drewniane elementy konstrukcji wewnątrz 
chałupy, układ pomieszczeń przystosowany zostanie do nowych funkcji. Przystosowanie obiektu 
dla potrzeb miejsca wystaw czasowych w zrekonstruowanej chałupie pozwoli na organizację 
ciekawych wydarzeń kulturalnych w ciągu całego roku. W połączeniu z funkcjonującą gospodą 
sprawi, Ŝe sezon turystyczny w Muzeum trwać będzie przez cały rok kalendarzowy. Wnętrze 
pozwoli na organizowanie czasowych wystaw własnych, jak i sprowadzanych z kraju i 
zagranicy. Mobilne elementy wyposaŜenia wnętrza ( krzesła, stoły, ekrany multimedialne, sprzęt 
nagłośnieniowy  oraz oświetlenie) pozwolą na organizację w dowolnym czasie miejsca spotkań, 
wykładów, konferencji itp. Zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych – drewno, 
glina, cegła ceramiczna, cegła niewypalana stworzą niepowtarzalny klimat miejsca. Planuje się 
połączenie budynków nr 5 i 6 łącznikiem, tak, by swobodnie moŜna było przemieszczać się 
między nimi. 
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zdjęcie – budynek nr 5 ( po lewej ) oraz budynek nr 6 ( gospoda) 
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Planuje się posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na których ułoŜone 
zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące historyczny 
fundament budynku.  
Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Drewno dębowe (podwalina, słupy) i sosnowe. 
Sugerowane wykonanie konstrukcji z elementów pochodzących z rozbiórki pomorskich 
budynków szkieletowych wybudowanych do 1945 r. Szkielet stanowią: podwalina , słupy , rygle 
, miecze. zastrzały, oczepy, belki stropowe.  Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej. Pokrycie dachu trzciną z ozdobnymi śparogami na szczycie ( 
zdjęcia). Układ budynku trójnawowy, stanowi przykład domów typu halowego ( saskiego). 
Ściany budynku   ( kwatery) wypełnione gliną wymieszaną z sieczką i lepioną na Ŝerdziach 
osadzanych w gniazdach elementów poziomych oraz cegłą ceramiczną. Część ścian 
stanowiących bezpośredni łącznik z budynkiem nr 6 – kwatery przeszklone lub bez wypełnień. 
Część ścian ocieplona od wewnątrz. Stolarka okienna i drzwiowa a takŜe detale architektoniczne 
budynku  odtworzone na wzór historyczny ( zdjęcia, rysunki). Posadzka sieni- beton barwiony w 
masie. Do budynku doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, alarmowa, sygnalizacja 
przeciwpoŜarowa, centralne ogrzewanie oraz kanalizacja.  
  
W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja posadzek przyziemia 
- wykonanie konstrukcji szkieletowej obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- wykonanie ocieplenia ścian i dachu 
- instalacje: elektryczna, wod.-kan, co., telechniczna; 
 
 
Budynek nr 6 –  rekonstrukcja chałupy rybackiej z Kępy ( dom Treu).  
 
 
Planowane funkcje- gospoda działająca przez cały sezon wraz z pomieszczeniem (słuŜącym do 
obróbki ryb), w przedniej części obiektu. Tak, jak w przypadku budynku nr 5, takŜe tutaj planuje 
się zachowanie historycznej bryły  i architektury budynku  stanowiącej punkt wyjścia do 
zaprojektowania nowych, wewnętrznych funkcji dla obiektu. Planuje się odtworzenie drewnianej 
konstrukcji budynku, wypełnienie kwater gliną wymieszaną z sieczką oraz pokrycie dachu 
trzciną. Zastosowane zostaną oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Budynek 
zostanie ocieplony od wewnątrz oraz podpiwniczony. Po rekonstrukcji budynek pełnić będzie 
funkcję gospody z pełnym programem uŜytkowym. Obiekt obsługiwać będzie  gości 
zwiedzających muzeum, uczestników imprez folklorystycznych, wycieczki turystyczne, 
rowerowe itp. W gospodzie istniała będzie moŜliwość organizowania imprez komercyjnych typu: 
wesela, przyjęcia, imprezy biznesowe. Wnętrze zaaranŜowane zostanie na wzór dawnych gospód 
pomorskich. Gospoda serwować będzie dania kuchni pomorskiej, opartej w znacznej części na 
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rybach. Przepisy kulinarne pochodzić będą z pomorskich przepisów przed 1945 r. oraz kuchni 
osadników przybyłych na te tereny po zakończeniu II wojny światowej. Do obiektu prowadzić 
będzie niezaleŜny dojazd od strony wschodniej działki ( ul. Ludna) z niezaleŜnymi miejscami 
parkingowymi. 
Pozwoli to na  funkcjonowanie gospody podczas przerw w pracy Muzeum. 
 
Technologia wykonania: po dokładnych badaniach gruntu, pozwalających określić stan wód 
podpowierzchniowych określić moŜna będzie czy budynek na potrzeby gospody zostanie 
podpiwniczony. W poziomie piwnic planowana część technologiczna oraz magazynowa. W 
części przyziemia sala konsumpcyjna, sanitariaty, część socjalna, pomieszczenia technologiczne.  
Planuje się posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, na których ułoŜone 
zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu posadzki) stanowiące historyczny 
fundament budynku.  
Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Drewno dębowe (podwalina, słupy) i sosnowe. 
Sugerowane wykonanie konstrukcji z elementów pochodzących z rozbiórki pomorskich 
budynków szkieletowych wybudowanych do 1945 r. Szkielet stanowią: podwalina , słupy , rygle 
, miecze. zastrzały, oczepy, belki stropowe.  Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Dach o 
konstrukcji krokwiowo- jętkowej. Pokrycie dachu trzciną z ozdobnymi śparogami na szczycie ( 
zdjęcia). Układ budynku trójnawowy, stanowi przykład domów typu halowego ( saskiego). 
Ściany budynku   ( kwatery) wypełnione gliną wymieszaną z sieczką i lepioną na Ŝerdziach 
osadzanych w gniazdach elementów poziomych oraz cegłą ceramiczną. Część ścian 
stanowiących bezpośredni łącznik z budynkiem nr 5 – kwatery przeszklone lub bez wypełnień. 
Część ścian ocieplona od wewnątrz. Stolarka okienna i drzwiowa a takŜe detale architektoniczne 
budynku  odtworzone na wzór historyczny ( zdjęcia, rysunki). Posadzka sali konsumpcyjnej 
ceglana. Do budynku doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, alarmowa, sygnalizacja 
przeciwpoŜarowa, centralne ogrzewanie oraz kanalizacja.  
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W ramach rekonstrukcji wykonane zostaną następujące prace: 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie ław fundamentowych  
- rekonstrukcja podwaliny z kamienia polnego 
- wykonanie izolacji wodochronnych 
- rekonstrukcja posadzek przyziemia 
- wykonanie konstrukcji szkieletowej obiektu 
- montaŜ okien i drzwi 
- wypełnienie kwater konstrukcji 
- odtworzenie więźby dachowej 
- wykonanie drewnianych stropów 
- rekonstrukcja pokrycia dachowego 
- wykonanie ocieplenia ścian i dachu 
- instalacje: elektryczna, wod.-kan, co., teletechniczna; 
 
 
7. Rekonstrukcja wędzarni ryb oraz pieca chlebowego z Kępy 
 
 
Naprzeciw gospody planowane jest usytuowanie zrekonstruowanej wędzarni ryb ( 6 komór 
wędzarniczych) oraz pieca chlebowego z Kępy. Gotowe do wędzenia ryby (przygotowywane w 
budynku gospody) zostaną w rekonstruowanym budynku uwędzone, a procesowi temu będą 
mogli przyglądać się zwiedzający Muzeum.  
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 Technologia wykonania przewiduje posadowienie budynku na Ŝelbetowych ławach 
fundamentowych, na których ułoŜone zostaną kamienie polne ( zagłębione poniŜej poziomu 
posadzki) stanowiące historyczny fundament budynku.  
Podwalina dębowa, ułoŜona na kamieniach polnych. 
Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Ściany w konstrukcji słupowo- ryglowej. Kwatery 
wypełnione cegłą ceramiczną. Do wędzarni wejście przez drzwi umiejscowione po zachodniej 
stronie. Góra budynku wykonana z desek.  Komin murowany z cegły ceramicznej. 
 
 
8. Rekonstrukcja wiaty rybackiej 
 
Wiata rybacka na łodzie zlokalizowana po wschodniej stronie działki. Wykonana w konstrukcji 
szkieletowej. Dach kryty trzciną. Planuje się umiejscowienie pod wiatą łodzi rybackich 
udostępnionych dla zwiedzających Muzeum. 
 
Zagospodarowanie terenu 
 
W chwili obecnej teren działki porośnięty jest trawą oraz nieuporządkowanymi pasami zieleni 
średniej ( 2-3 m) i wysokiej. Planowane wycięcie dziko rosnących krzewów i drzew. Przy 
budynkach odtworzone zostaną przydomowe ogródki warzywno- kwiatowe ( dostępne 
archiwalne fotografie). Nasadzenia drzew owocowych w nawiązaniu do starych odmian 
rosnących na Pomorzu Zachodnim. Komunikacja między budynkami oraz wejścia do nich 
wykonane z kamienia polnego. Ogrodzenie działki  drewnianym płotem. Za budynkiem gospody 
wydzielenie miejsca parkingowego oraz niezaleŜnego wjazdu. Uwzględnić naleŜy wykonanie 
składanych elementów małej architektury wzorowanych na archiwalnych materiałach ( literatura, 
fotografie): ławy, stragany oraz sceny ( występy zespołów). 
 
Niezbędne jest przygotowanie specjalistycznego opracowania dotyczącego zabezpieczenia 
p.poŜ projektowanego Parku Etnograficznego. Opracowanie powinno uwzględniać inne, 
niŜ występujące powszechnie przeznaczenie rekonstruowanych budynków oraz materiałów 
z jakich zostaną wykonane. 
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
1.Koncepcja budowy Parku Etnograficznego - Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu zakłada 
maksymalne nawiązanie do pierwowzoru w bryle, formie architektonicznej, detalach 
architektonicznych ( stolarka okienna i drzwiowa, okucia), materiałach.  
 
Pierwowzór rekonstruowanych obiektów stanowią nieistniejące juŜ domy  rybackie ( typu 
halowego). Rybacka osada Kępa ( Kamp) zniknęła z krajobrazu architektonicznego w latach 40-
tych XX w. TakŜe rybackie chaty w Niechorzu stopniowo ulegały dewastacji. W obecnych 
latach, na terenie Polski nie istnieje ani jeden dom typu saskiego( halowego) z zachowanym 
oryginalnym ( trójnawowym) układem wnętrz. Warto nadmienić, Ŝe województwo 
zachodniopomorskie jest jedynym obszarem w skali naszego kraju który nie doczekał się, jak do 
tej pory powstania muzeum na wolnym powietrzu. Rekonstrukcja nieistniejących obiektów 
budownictwa wiejskiego z terenu Pomorza Zachodniego pozwoli na ukazanie niezwykle 
cennego pod względem historycznym budownictwa wiejskiego ( typu halowego). 
 

 
 
2. Planuje się nawiązanie do historycznego układu architektonicznego rybackiej osady Kępa 
leŜącej nieopodal Trzebiatowa. Główny trzon muzeum stanowić będzie pięć obiektów 
sytuowanych w północnej części działki, szczytami w kierunku południowym. Począwszy od 
strony zachodniej działki dwa pierwsze budynki stanowić będą rekonstrukcję rybackich chałup z 
Niechorza i Kępy. Budynki nr 4, 5, 6 to takŜe rekonstrukcje historycznych domów z  Niechorza i 
dwóch z Kępy. Wejście do Muzeum przez rekonstruowany budynek z Pogorzelicy sytuowany w 
południowo- zachodniej części działki. Podstawę opracowań stanowią:  skrócona dokumentacja 
konserwatorska wykonana dla jednego z obiektów ( Niechorze), w 1983 r. Dla dwóch domów z 
Kępy wykonano rzuty budynku ( architektura, rozplanowanie wnętrz) na początku XX w. 
Rekonstrukcje w głównej mierze opierać się będą na dokumentacji fotograficznej oraz  bardzo 
szczątkowej literaturze tematu. Rekonstrukcja wymienionych obiektów to znaczące wyzwanie ze 
względu na brak występowania tego typu budownictwa w terenie. Niemniej wykonanie 
projektów budowlano- wykonawczych wraz z kosztorysami ( w ścisłej współpracy z grupą 
specjalistów powołaną przez zamawiającego) jest rzeczą realną. 
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       Materiały uŜywane do rekonstrukcji budynków 
 

1. Drewno  - planuje się uwzględnienie wykorzystania drewna pochodzącego z rozbiórek 
szkieletowych obiektów z Pomorza przed 1945 r. 

2. glina pochodząca z lokalnych wyrobisk i cegielni 
3. cegła ceramiczna pochodząca z rozbiórki obiektów budowanych przed 1945 r. na 

Pomorzu 
4. cegła niewypalana pochodząca z rozbiórki obiektów budowanych przed 1945 r. na 

Pomorzu 
5. trzcina 
6. oryginalne zawiasy oraz okucia pochodzące z rozbiórki obiektów budowanych przed 

1945 r. na Pomorzu 
 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  dotyczących budowy 
Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu obejmować musi: 
  
1) dokumentację projektową opracowana zgodnie z treścią § 4 ust.1 rozporządzenia 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pózn. zm.) wraz z uzyskaniem, w ramach 
zaoferowanej ceny, w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich 
dokumentów, opinii i uzgodnień, wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2) kosztorys inwestorski opracowany 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-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);  
3) informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Wymagania w zakresie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej: 
 
1) Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi do projektowania: 
 
- koncepcja architektoniczna rekonstrukcji obiektów oraz zagospodarowania terenu 
- archiwalne fotografie rekonstruowanych obiektów 
- skróconą dokumentację konserwatorską dotyczącą budynku nr 4 
- literatura dotycząca budownictwa typu halowego 
 
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA ZLECENIOBIORCA B ĘDZIE NA BIE śĄCO 
KONSULTOWAŁ SI Ę ZE SPECJALNIE DO TEGO CELU POWOŁANYM PRZEZ 
ZAMAWIAJ ĄCEGO ZESPOŁEM ZARZĄDZAJĄCYM PROJEKTEM „PARK 
ETNOGRAFICZNY- MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W NIECHORZU”. DO ZADAŃ 
ZESPOŁU NALEśY M.IN. KONSULTACJA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM 
SZCZEGÓŁOW DOTYCZ ĄCYCH ROZWI ĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ 
PLANOWANYCH FUNKCJI REKONSTRUOWANYCH OBIEKTÓW. 
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2) Obowiązek uzyskania wszelkich pozostałych materiałów potrzebnych do projektowania 
(innych niŜ wskazane w pkt. 1), w tym właściwych opinii, badań geotechnicznych gruntu, 
uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych 
analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie wraz z 
kosztami ich uzyskania, leŜy po stronie Wykonawcy. 
 
3)  Koszty związane z ewentualną potrzebą uszczegółowienia lub poszerzenia materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego (o ile wystąpią), równieŜ  leŜą po stronie Wykonawcy. 
 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostanie dostarczona 
Zamawiającemu w postaci: 
 

a) papierowej - w ilości 5 egz., z wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, 
specyfikacji i odbioru robót budowlanych, które naleŜy dostarczyć w 1 egz oraz 
 
b) w postaci elektronicznej (płyta CD/DVD), 
 
3.5 Dokumentacja, o której mowa w powyŜej będzie wykonana przez zespół projektowy i 
sprawdzający wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana składu osobowego zespołu 
projektowego i sprawdzającego moŜe nastąpić wyłącznie za zgoda Zamawiającego wyraŜoną w 
formie pisemnej. 
3.6 Wymagania w zakresie świadczenia usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 
Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu 
1) występowanie w charakterze biegłego ds. przedmiotu zamówienia i jego wartości na kaŜde 
wezwanie Zamawiającego w toku przygotowania i prowadzenia ww. postępowania, 
2) przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia oraz udzielania 
na Ŝądanie Zamawiającego lub komisji przetargowej ww. postępowaniu opinii w 
przedmiotowym zakresie, 
3) dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapie 
przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a takŜe na etapie realizacji 
robót budowlanych. 
3.7 Wykonawca zgodnie z dyspozycja art. 18 ust.2 ustawy ponosi pełna odpowiedzialność 
przewidziana w ustawie za opis przedmiotu zamówienia i wartość szacunkowa zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowanej . 
3.8 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej 
oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
4.0 Termin wykonania zamówienia : 
 
4.1 Wymagany termin wykonania zamówienia dot.: 
 
a) opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy Muzeum 
Rybołówstwa w Niechorzu nie później niŜ 9 miesięcy do daty zawarcia umowy. 
 
b) wykonania usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmuje okres: od dnia odbioru dokumentacji 
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projektowo – kosztorysowej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych opisanych dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 
c) sprawowania nadzoru autorskiego obejmuje okres: od dnia podpisania umowy z wykonawca 
robót budowlanych - do wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w oparciu o 
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
wskazana w przedmiocie umowy. 
 
4.3 Termin wykonania zamówienia moŜe ulec zmianie wyłącznie z przyczyn zaleŜnych od 
Zamawiającego 
 
 
 
  


