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Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji Wykonawca opracuje w 

szczególności:.  

a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 

120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska 

wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na 

budowę  

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem 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 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), stanowiące podstawę 

wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,: 

c) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane 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-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzeniem 

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-użytkowego (Dz. U.nr 202 poz. 2072 z późn. 

zm. ), 

d) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), 

e) Harmonogram rzeczowo –finansowy. 

f) Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami 

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie 

roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację 

powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
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ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

1. Prace przed projektowe: 

a) przeprowadzenie  inwentaryzacji budynku wraz z instalacjami na potrzeby 

rozbudowy. 

b) wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu 

ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz 

decyzji na etapie prac projektowych 

c) wykonanie map do celów projektowych 

d) sporządzenie dokumentacji badań geotechnicznych – dla potrzeb ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg. 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. nr 126 poz. 839), 

 

2. Projekty budowlane zagospodarowania terenu i obiektów w niezbędnym zakresie 

wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i złożenie (w imieniu 

Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

 

3. Wytyczne dla projektanta: 

- w ramach prac należy  zaprojektować budynek 3 kondygnacyjny (uwzględnione  

w projekcie koncepcyjnym piwnica i parter oraz nieuwzględnione piętro)  

- piętro przeznaczone dla części biurowej. 

4. Projekty wykonawcze: 

a) Projekt architektoniczny budynku socjalno-biurowego wraz z akumulatorownią 

b) Projekt konstrukcyjny budynku,  

c) Projekty wnętrz pomieszczeń w części biurowej budynku (kolorystyka: ścian, 

wykładzin, posadzek, żaluzji; meble, wyposażenie biurowe i socjalne) 

d) Projekt wyposażenia technologicznego części socjalnej budynku szatnie, pom. 

socjalne i sanitarne 

e) Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoż.  

f) Projekty instalacji centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni 

g) Projekty wentylacji i klimatyzacji, (zaprojektować system zmiennoprzepływowy z 

czujnikami obecności i CO2, z centralą klimatyzacyjną)  

h) Projekty wykonawcze wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej 

i) Projekty systemów sterowania i łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna 

przewodowa (okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposażeniem 

serwerowni), 

j) Projekty systemów sterowania – (ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, 

oświetleniem, oświetleniem alarmowym). 

k) Projekty systemów zabezpieczenia obiektów - sygnalizacji włamania i napadu. 
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5. Przedmiary robót (dla wszystkich elementów inwestycji). 

 

6. Kosztorysy 

Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego składające się na 

przedmiot zamówienia: 

Pełnienie nadzoru autorskiego. 


