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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Oddziału przy 

ul. Gdańskiej 163 a w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” 

 

1. Lokalizacja obiektu. 

Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 a , działka nr ewidencyjny 4/10, obręb 122 

2. Podstawowe informacje o obiekcie. 

Budynek czterokondygnacyjny, w części pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. 

Obiekt wykonany w systemie wielkopłytowym tzw. „System Szczeciński’.  

Po przeprowadzonej w 2005 roku adaptacji budynek pełni funkcję obiektu  

administracyjno-biurowego. 

Instalacje w budynku:  elektryczna, c.o. i c.w.u. , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wentylacji i klimatyzacji. 

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu opracowań, umożliwiających 

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

opisanym w niniejszym OPZ, której głównym celem jest zmiana układu pomieszczeń 

parteru  piętra oraz rozbudowa wejścia do budynku administracyjno - biurowego  - 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  w tym:  

- wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia budowlanego,  

- wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

- uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla 

realizacji zakresu objętego przedmiotem zamówienia wraz z wykonaniem 

koniecznych do tego celu opracowań, 

 

Ponadto, Zamawiający dysponuje następującymi materiałami, które mogą zostać do celów 

informacyjnych udostępnione Wykonawcy zamówienia: 

- Projekt budowlano-wykonawczy branży architektura   (2004 rok); 

- Projekt budowlany  branży elektrycznej (2004 rok);  

- Projekt instalacji klimatyzacyjnej VRF (2012 rok). 

 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko sprawdzi przydatność tych informacji dla 

wykonania zamówienia. W przypadku gdy, w opinii Wykonawcy, w materiałach 

Zamawiającego brak jest jakichkolwiek dokumentów, informacji lub innych opracowań do 

wykonania umowy w sposób zgodny z opisem, Wykonawca ma obowiązek to skorygować 

i wycenę tych prac ująć w swojej ofercie. O powyższym decyduje sam oferent trudniący się 

zawodowo gospodarczą działalnością z zakresu projektowania na podstawie wizji lokalnej, 

stanu rzeczy i wskazanych obiektów oraz celów niniejszego zamówienia publicznego i jego 

przyszłego przeznaczenia. 

 Dla celów realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwe zapoznanie się                                   

z dokumentacją wskazana powyżej oraz wykonanie oględzin (wizji lokalnej) budynku                       

i związanych z budynkiem urządzeń budowlanych, w tym również wykonanie 

ewentualnych odkrywek, koniecznych dla pełnej inwentaryzacji stanu istniejącego. 



 

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

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

zakresie zgodności z OPZ przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę; 

2) Wykonanie koniecznych opracowań, sporządzenie wniosków i uzyskanie wszystkich 

niezbędnych warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

3) Skuteczne zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych 

lub uzyskanie pozwolenia na budowę; 

4) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż uszczegóławiających zakres 

objęty projektem budowlanym – 4 egz.; 

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

egz.; 

6) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – 2 egz. 

UWAGA: przedmiary i kosztorysy opracować w układzie określającym nakłady 

na poszczególne pomieszczenia. 

7) Wykonanie ZKZ - zestawienia kosztów zadania – 1 egz. (wg wzoru dostarczonego 

przez Zamawiającego); 

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

PDF), opracowania kosztorysowe dodatkowo w wersji edytowalnej. 

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

realizacji przedmiotu  zamówienia; 

10) Wykonanie, po zrealizowaniu inwestycji, świadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków) – 2 egz., 

11) Wykonanie, po zrealizowaniu inwestycji, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich 

kondygnacji budynku, z obliczeniem powierzchni użytkowej poszczególnych 

pomieszczeń – 4 egz. + wersja elektroniczna (format PDF) 

12) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.  

 

3.2 Zakres prac objętych dokumentacją, ogólne wytyczne do prac projektowych 

 

  
     UWAGA : wszystkie oznaczenia pomieszczeń wg załączonego  schematycznego rzutu 

                       kondygnacji parteru  z zaznaczonymi poglądowo wytycznymi –  

                       załącznik  nr 1  do OPZ. 

 

1) Przebudowa parteru budynku związana z właściwym dostosowaniem budynku 

siedziby Oddziału do aktualnych wymogów ochrony danych osobowych, w tym 

zapewnienie pomieszczenia dla obsługi klienta zewnętrznego,  

2) Wydzielenie przegrodami szklanymi (drzwi zaznaczone na schemacie poglądowo 

na wysokości pomieszczeń nr 113 i 113)) wydzielonej strefy dostępu dla klienta 

zewnętrznego. 

3) Likwidacja istniejącego wiatrołapu i stolarki drzwiowej wiatrołapu, powiększenie 

w ten sposób powierzchni korytarza. 



 

4) Likwidacja istniejącej stolarki zewnętrznej drzwi wejściowych z lokalizacją w tym 

miejscu drzwi wejściowych wewnętrznych do budynku. 

- stolarka PCV, 

- skrzydła drzwiowe  przesuwne, otwierane automatycznie. 

5) Rozbudowa wejścia do budynku w zarysach istniejącego tarasu wejściowego (lub 

inne rozwiązania uwzględniające lokalizacje okien w kondygnacji piwnicznej); 

- przebudowa schodów wejściowych (okładziny, balustrada dostosowana do 

rozbudowy bryły budynku, oświetlenie), 

- likwidacja istniejącego dźwigu (platforma), należy przewidzieć montaż  

podnośnika (platformy) przy schodowego – montaż urządzenia zgodnie                             

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków 

użyteczności publicznych dla osób niepełnosprawnych, 

- wejście do budynku – stolarka PCV (ALU), skrzydła drzwiowe przesuwne, 

otwierane automatycznie, (ewentualnie inne rozwiązania). 

6) Dla nowo instalowanych drzwi na korytarzach należy przewidzieć rozwiązania                      

w zakresie  kontroli dostępu (elektrozamki na „karty”), zaprojektować rozwiązania 

umożliwiające integralność z systemem istniejącym (jedna karta do wszystkich 

drzwi rozgraniczających strefę ogólnodostępną od kontrolowanej). 

7) Zagospodarowanie terenu przyległego do wejścia do budynku, w tym wyznaczenie 

miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (w związku ze zmianą 

lokalizacji urządzenia dla obsługi osób niepełnosprawnych).   

8) Wymiana posadzki korytarza parteru – płytki ceramiczne z cokolikami. 

9) Prace tynkarsko-malarskie ścian korytarza parteru. 

10) Obudowa /zamaskowanie/ istniejących instalacji wewnętrznych prowadzonych                    

w korytkach w obrębie holu głównego ograniczonego przegrodami szklanymi 

korytarzy bocznych. 

11) Połączenie pokoi 105 i 106  poprzez likwidacje istniejącej pomiędzy nimi ściany, 

zamurowanie istniejącego wejścia do pokoju nr 105, komunikacja nowo powstałego 

pomieszczenia poprzez istniejące drzwi do pomieszczenia nr 106. 

12) Pomieszczenie nr 100 (pomieszczenie ochrony) - przebudowa ściany przyległej do 

korytarza w zakresie zmiany lokalizacji i wielkości  okna (typ – okno „weneckie”, 

dwudzielne, z możliwością otwarcia jednego elementu).   

13) Pomieszczenie nr 113 – likwidacja ściany przyległej do korytarza z zabudową stałą 

(lada recepcji), likwidacja istniejącego otworu drzwiowego, wybicie nowego 

otworu drzwiowego w lokalizacji korytarza „wewnętrznego”. 

14) Pomieszczenia 112 i 113 – połączenie pomieszczeń otworem drzwiowym. 

15) Pomieszczenia nr 109, 110 oraz korytarz przyległy  - przebudowa w taki sposób, 

aby wydzielić dodatkowe pomieszczenie z otworem okiennym. 

16) W przebudowanych pomieszczeniach należy przewidzieć wymianę posadzki 

uwzględniając istniejące warunki (podłoże), sugerowany rodzaj posadzki – panele 

winylowe.  

17) We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach (korytarz, pokoje biurowe) 

należy przewidzieć prace w  zakresie malowania ścian i sufitów po uprzednim 

wykonaniu miejscowych napraw podłoża ( gładzie gipsowe ). 

18) Stolarka drzwiowa (wejścia z korytarzy) istniejąca w pomieszczeniach 

przebudowywanych – należy przewidzieć malowanie, stolarka do zamontowania – 

powinna być zbieżna  z istniejącą.   

19) Należy przewidzieć  wymianę opraw oświetleniowych  parteru w części wspólnej – 

korytarze (energooszczędne oprawy oświetleniowe, uwzględnić oprawy awaryjne), 

zaprojektować oświetlenie  

20) Należy przewidzieć wymianę opraw oświetleniowych  w przebudowywanych 

pomieszczeniach parteru. 



 

21) Należy zaprojektować rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznej tak, aby 

umożliwić sterowanie pracą oświetleniem w sposób zapewniający komfort pracy 

oraz oszczędność energii elektrycznej. 

22) Należy zaprojektować rozwiązania w zakresie adaptacji wszelkich istniejących 

instalacji (elektryczna, teletechniczno-informatyczna, klimatyzacji, wentylacji)                     

w budynku do nowego układu pomieszczeń uzyskanego po przebudowie. 

23) Należy przewidzieć wymianę akcesoriów elektrycznych w przebudowywanych 

pomieszczeniach parteru oraz w częściach wspólnych (korytarze. 

24) Po wykonaniu prac budowlanych (w 2022 roku) wykonanie świadectwa 

charakterystyki energetycznej oraz aktualnej inwentaryzacji pomieszczeń w 

zakresie całego budynku. 

 

 

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. Opracowania muszą 

zawierać uściślenie z Zamawiającym ostatecznych propozycji rozwiązań wyposażenia 

technicznego oraz instalacyjnego z podaniem parametrów technicznych i jakościowych 

zastosowanych urządzeń i materiałów 

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 budowalny 

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, a w szczególności: 



 

1) opis techniczny musi wyczerpująco określać zakres wszystkich etapów prac: 

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

towarzyszących i tymczasowych oraz właściwych prac montażowych,  

2) należy przedstawić założenia wyjściowe oraz obliczenia stanowiące podstawy doboru 

zastosowanych wyrobów i urządzeń, 

3) dla każdego opracowania i branży należy sporządzić na rzutach poszczególnych 

kondygnacji rysunki wykonane w skali nie mniejszej niż 1:50, 

4) charakterystyka każdego z wyrobów budowlanych (materiałów, systemów, urządzeń) 

powinna zawierać najbardziej istotne parametry techniczne i jakościowe, których 

spełnienie jest konieczne dla osiągnięcia przewidywanej funkcjonalności i trwałości 

wyrobu oraz jego właściwej pracy w całym okresie eksploatacji obiektu,   

4.4   Wymagania dla projektów: 

 

- opisy techniczny dla poszczególnych branż, 

- rzuty kondygnacji, przekroje  - wykonać w skali 1:50, 

- konieczność załączenia do opracowań projektowych niezbędnych obliczeń                              

i rysunków konstrukcyjnych. 

- rozwiązania techniczne dotyczące projektowanych elementów, urządzeń, 

- 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 odpadów z terenu budowy oraz 

koszty ewentualnej wymiany gruntu (rozbudowa wejścia do budynku), 

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

załączniku,   

4) ceny materiałów przyjąć na poziomie rzeczywistych cen rynkowych,  

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

dostępne na rynku.   

6) przedmiary każdej branży w odniesieniu do pomieszczeń  wykonać z czytelnym 

podaniem elementów składowych identyfikującym prace w obrębie danego 

pomieszczenia.   

 

 

Załączniki do OPZ: 

 

1. Załącznik nr 1 – rzut parteru / schematyczne  zaznaczenie zakresu prac 

 


