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1. Lokalizacja obiektu. 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 52 . 

 

 działka nr ewidencyjny 32/1,  

 działka nr ewidencyjny 31/3  

 działka nr ewidencyjny 5/1 

 

Własność powyższych działek  - Agencja Mienia Wojskowego. Działka przyległa – nr 32/2 

nie jest własnością  AMW. 

 

  Lokalizacja działek objętych przedmiotem zamówienia została przedstawiona poglądowo na 

poniższych zdjęciach.  



 

 
 

 

 

 

 
 

2. Podstawowe informacje o obiekcie. 

 

 

Istniejący urządzony  parking na działkach nr 31/3 oraz 32/1 oraz znajdujący się na części 

działki nr 5/1. Miejsca parkingowe oznaczone tabliczkami z informacją o dostępności 

wyłącznie dla posiadaczy kart parkingowych. Pomimo tego, z uwagi na dostępność 

parkingu (bezpośredni zjazd z drogi publicznej oraz drugi wjazd, również z drogi 

publicznej) miejsca parkingowe są zajmowane przez osoby nieuprawnione, co powoduje 

brak miejsc dla użytkowników internatu.  

Na terenie objętym inwestycją nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania. 

Należy uzyskać warunki zabudowy. 

32/1 

111

111 

111 

1//1

1 

31/3 

5/1 



 

Zamawiający dysponuje prowadzoną korespondencją z ZDMiKP w sprawie organizacji 

ruchu przy połączeniu ul. Sułkowskiego z drogą wewnętrzną – do wglądu na etapie 

prowadzenia prac projektowych. Miasto planuje realizację  inwestycji rowerowej wzdłuż 

ulicy Sułkowskiego (planowany termin wykonania dokumentacji 2021-2023, a realizacja 

budowy 2024-2025). W związku z powyższym, po stronie Wykonawcy leży również   

uzyskanie akceptacji ZDMiKP dla  przyjętych rozwiązań projektowych.   

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.  

 

     3.1. Określenie przedmiotu zamówienia  

 

1) Uzyskanie warunków zabudowy dla zamierzenia zlokalizowanego na działkach nr 

32/1 i 31/3 

2) Wykonanie kompletu opracowań projektowych umożliwiających przeprowadzenie 

na terenie nieruchomości wskazanej w p. 1 inwestycji w zakresie opisanym                                  

w niniejszym OPZ, której głównym celem jest: 

 

 przebudowa istniejącego parkingu na działkach nr 32/1oraz 31/3 (w tym jego 

układu konstrukcyjnego) z uzyskaniem maksymalnej (zgodnie                                                

z obowiązującymi przepisami) ilości miejsc parkingowych oraz „odcięcie” 

wjazdu dla osób  nieuprawnionych zarówno od strony ul. Sułkowskiego jak i 

od strony wjazdu z działki nr 32/2 od działki poprzez montaż zapór (słupki, 

szlaban, inne rozwiązania); 

 uporządkowanie zagospodarowania terenu  - w tym nowe chodniki, zieleń, 

oświetlenie, infrastruktura towarzysząca, 

 zaprojektowanie oznaczeń pionowych oraz poziomych,  

 

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4) Opracowanie, oraz uzyskanie zatwierdzenia właściwych organów, projektu 

organizacji ruchu dla parkingu zlokalizowanego na działkach nr 32/1 i 31/3. 

Opracowanie ma zapewnić możliwość interwencji  Policji / Straży Miejskiej                            

w przypadku parkowania osób nieuprawnionych. 

5) Opracowanie, oraz uzyskanie zatwierdzenia właściwych organów, projektu 

organizacji ruchu dla parkingu zlokalizowanego na działce nr 5/1. Opracowanie ma 

zapewnić możliwość interwencji  Policji / Straży Miejskiej w przypadku parkowania 

osób nieuprawnionych. W razie konieczności należy zaprojektować zmianę 

oznaczeń pionowych i poziomych. 

 

      3.2 Ogólne wytyczne do prac projektowych 

      

1) Dla celów realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwe zapoznanie się                                   

wykonanie oględzin (wizji lokalnej) terenu nieruchomości, w tym również wykonanie 

ewentualnych odkrywek, koniecznych dla pełnej inwentaryzacji stanu istniejącego. 

2) Należy pozostawić dostęp do parkingu od strony działki miejskiej nr 32/2 dla 

użytkowników lokali użytkowych znajdujących się w budynku Sułkowskiego 52 

(cukiernia STAROPOLSKA oraz Klub IWSZ)  w ilości uzgodnionej na etapie 

projektowania z Zamawiającym. Należy przewidzieć trwałe oznaczenie 

wyznaczonych miejsc znakami poziomymi oraz pionowymi.  



 

3) Należy dążyć do uzyskania maksymalnej możliwej ilości miejsc parkingowych. 

4) Należy rozważyć możliwość urządzenia parkingu obustronnego w południowej 

części działek nr 32/1 i 31/3.   

5) Przebudowa nawierzchni nie może naruszać istniejących sieci.  

6) Należy zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą – zieleń, chodniki. 

7) Oświetlenie – bez zmian. 

 

3.3   Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia 

 

 

1) Ustalenie zakresu koniecznych decyzji administracyjnych, wymaganych dla zgodnej                         

z prawem realizacji zamierzenia budowlanego. 

2) O ile wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę uzyskanie warunków zabudowy. 

3) Wykonanie projektu budowlanego – 4 egz. oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym w 

zakresie zgodności z OPZ przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (o ile 

uzyskanie pozwolenia na budowę wynika z przepisów); 

4) Wykonanie koniecznych opracowań, sporządzenie wniosków i uzyskanie wszystkich 

niezbędnych warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile uzyskanie pozwolenia na budowę 

wynika z przepisów) oraz do realizacji projektu. 

5) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż uszczegóławiających zakres 

objęty projektem budowlanym – 4 egz.; 

6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 

egz.; 

7) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wg aktualnych stawek 

     kosztorysowych  – 2 egz. 

8) Wykonanie ZKZ – zestawienie kosztów zadania – 1 egz. (wg wzoru dostarczonego 

przez Zamawiającego) 

9) Dostarczenie opracowań wymienionych w p. 5,6,7, 8 w wersji elektronicznej (format 

PDF), opracowania kosztorysowe dodatkowo w wersji edytowalnej. 

10) Wykonanie dokumentacji i opracowań nie wymienionych wyżej, a niezbędnych do 

realizacji przedmiotu  zamówienia; 

11) Skuteczne zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych 

lub uzyskanie pozwolenia na budowę; 

 

 

4. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

 

4.1 Wymagania ogólne 

1) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującym prawem 

budowlanym oraz pozostałymi właściwymi rozporządzeniami i przepisami, a w 

szczególności: 

 

(1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), 

(2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

(3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku 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). 

 

2) Wykonawca zapewni wykonanie projektów przez projektantów posiadających 

odpowiednie doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane i będących członkami 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

3) Dokumentacja projektowa musi stanowić całość z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.  

4) Wykonawca zamówienia obowiązany jest opisywać przyjęte wyroby budowlane 

(materiały, systemy, urządzenia) wyłącznie za pomocą istotnych charakterystycznych 

parametrów technicznych i jakościowych oraz właściwych norm. Zamawiający nie 

dopuszcza wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu, 

oznaczenia wskazującego na konkretnego producenta. W przypadku gdyby podanie 

parametrów przyjętego wyrobu wskazywało na konkretnego producenta, Wykonawca 

obowiązany jest określić wymagany zakres dopuszczalny parametrów.  

5) Wymagana jest szczegółowość na poziomie umożliwiającym ich jednoznaczną 

interpretację na etapie wykonywania robót budowlanych.  

6) Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji w 

zakresie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów, z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz pod kątem przydatności dla celu, jakiemu ma służyć. Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego ma obowiązek niezwłocznie usunąć wynikłe w toku 

weryfikacji usterki dokumentacji i przedstawić ponownie do uzgodnienia.  

7) Wykonawca, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem zamiaru 

wykonania robót ma obowiązek uzyskać od zamawiającego uzgodnienie projektu 

budowlanego. 

8) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania w dokumentacji 

projektowej rozwiązań technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych                             

w niniejszym OPZ, o ile realizować będą te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji 

przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z osobami trzecimi. Zmiany takie nie będą stanowić podstawy do 

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

9) W toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest informować 

Zamawiającego o podjętych czynnościach przesyłając, w formie elektronicznej, skany 

pism wystosowanych w imieniu Zamawiającego do jednostek zewnętrznych                            

i uzyskanych odpowiedzi.  

10) Obowiązkiem Wykonawcy będzie bieżące konsultowanie i uzgadnianie z osobami 

wyznaczonymi przez Zamawiającego zastosowanych w dokumentacji rozwiązań 

technicznych, w szczególności poprzez przesyłanie, nie rzadziej niż w odstępach 

dwutygodniowych pocztą elektroniczną wykonanych rysunków i opisów. Pliki powinny 

być przekazywane w formacie PDF. 

 

4.2 Projekt budowlany 

Projekt budowlany (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pod kątem zgodności z OPZ 

i wymaganiami Zamawiającego) będzie podstawą do uzyskania uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych, wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia 

budowlanego. Zawartość projektu musi być dostosowana do wymaganej procedury  

(zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustawy – Prawo 

budowalne lub uzyskanie pozwolenia na budowę), z uwzględnieniem wymogów przepisów 

powołanych w ust. 4.1 p. 1). Treść projektów nie powinna wykraczać poza wymagania 

przepisów, w szczególności: 

- w projekcie budowlanym nie należy umieszczać szczegółowej charakterystyki 

zastosowanych urządzeń i wyrobów budowlanych (ograniczyć się do podania 



 

kluczowych  parametrów najważniejszych wyrobów, mających wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych zgodnie z prawem budowlanym oraz informacji wymaganych 

w celu dokonania niezbędnych uzgodnień), 

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów 

pozwoleń, decyzji i uzgodnień wchodzących w skład projektu budowlanego, wraz                                  

z załącznikami graficznymi.  

 

4.3 Projekty wykonawcze. 

Projekty wykonawcze muszą odpowiadać wymaganiom przepisów zgodnie z ust. 4.1 p. 

1), być uzgodnione między branżami oraz opracowane w zakresie niezbędnym do 

przygotowania oferty przetargowej i prowadzenia budowy, o szczegółowości 

dostosowanej do charakteru i specyfiki obiektu, umożliwiającej ich jednoznaczną 

interpretację na etapie wykonywania robót budowlanych. Rozwiązania zawarte w 

projektach wykonawczych muszą być przedstawione na rysunkach i schematach o 

szczegółowości i skali umożliwiających ich przejrzystość i czytelność oraz pełną 

jednoznaczność. 

Opis techniczny musi wyczerpująco określać zakres wszystkich etapów prac, w tym   

również rozbiórkowych i demontażowych (z odniesieniem do stanu istniejącego), robót  

towarzyszących i tymczasowych oraz właściwych prac budowlanych.  

 

4.4   Wymagania dla projektów: 

 

- opisy techniczny dla poszczególnych branż, 

- konieczność załączenia do opracowań projektowych niezbędnych obliczeń                              

i rysunków konstrukcyjnych. 

- parametry techniczne niezbędne dla wbudowywanych materiałów, 

 

4.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny odpowiadać 

wymaganiom przepisów zgodnie z ust. 4.1 i muszą zawierać w szczególności: 

1) szczegółową charakterystykę każdego z wyrobów budowlanych (materiałów, systemów, 

urządzeń) opisanych za pomocą istotnych parametrów technicznych i jakościowych, 

których spełnienie jest konieczne dla osiągnięcia przewidywanej funkcjonalności i 

trwałości wyrobu oraz jego właściwej pracy w całym okresie eksploatacji obiektu; nie 

dopuszcza się wskazywania w dokumentacji konkretnego producenta lub typu, modelu, 

oznaczenia wskazującego na konkretnego producenta; w przypadku gdyby podanie 

parametrów przyjętego wyrobu wskazywało na konkretnego producenta, Wykonawca 

obowiązany jest określić wymagany zakres dopuszczalny parametrów, 

2) szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dla wykonania 

poszczególnych robót podstawowych, 

3) określenie dopuszczalnych tolerancji wykonania poszczególnych robót,  

4) określenie wytycznych dla dokonywania technicznych odbiorów robót podstawowych, w 

tym wyszczególnienie i określenie sposobu wykonania koniecznych prób i badań, 

5) wyszczególnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo prowadzenia prac. 

W STWiOR nie należy zamieszczać zapisów, dotyczących kwestii regulowanych w 

umowie z Wykonawcą robót, w szczególności:  

a) kompetencji i zakresu czynności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

b) sposobu wykonania wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zasad wynagradzania Wykonawcy, sposobu rozliczania robót, w tym ewentualnych robót 

nie objętych zamówieniem,  

d) wytycznych organizacyjnych dotyczących przekazania placu budowy,  



 

e) procedur odbiorowych,  

f) dokumentacji budowy oraz zawartości dokumentacji odbiorowej, 

g) rozliczenia mediów pobranych na potrzeby budowy, 

h) badań materiałów budowlanych.  

 

 

4.6 Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia przedmiarów i kosztorysów wykonanych zgodnie z 

przepisami prawa, wymienionymi w ust. 4.1 p. 1). Należy uwzględnić następujące 

wytyczne: 

1) w przypadku korzystania z katalogów dostępnych na rynku (KNR, KNNR itp.) pozycje 

katalogowe dostosować do rzeczywistych warunków realizacji robót (w przypadku zmian 

w pozycji katalogowej oznaczyć jako analogia lub kalkulacja własna), 

2) w odrębnych pozycjach uwzględnić koszty odbioru gruzu/ziemi/odpadów z terenu 

budowy oraz koszty ewentualnej wymiany gruntu. 

3) kosztorys inwestorski wykonać metodą uproszczoną, kalkulacje szczegółowe umieścić w 

załączniku,   

4) ceny materiałów przyjąć na poziomie aktualnych rzeczywistych cen rynkowych,  

5) stawki robocizny oraz narzuty przyjąć średnie w oparciu o aktualne wydawnictwa 

dostępne na rynku.   

 

 

5. Dokumentacja zdjęciowa   

                                                   /przykładowe zdjęcia/ 
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