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1. Lokalizacja obiektu. 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, ul. Szubińska 32: 

 

 działka nr ewidencyjny 6/20, obręb 275 -  budynek nr 9 oraz teren przyległy do 

budynku; 

 działka nr ewidencyjny 6/20, obręb 275 -  budynek nr 5  oraz teren przyległy do 

budynku; 

 działka nr ewidencyjny 6/16, obręb 275  

 działka nr ewidencyjny 6/18, obręb 275 – droga 

 

2. Podstawowe informacje o obiekcie. 

 

 Budynek nr 9 

 

 budynek magazynowy; 

 budynek murowany składający się z dwóch przyległych brył o różnej wysokości; 

 konstrukcja dachu – żelbetowa; 



 

 rok budowy 1952;  

 powierzchnia użytkowa 677 m2; 

 powierzchnia  zabudowy 830 m2; 

 kubatura: 6 090 m3; 

 jednokondygnacyjny, murowany, dach pokryty papą;  

 brak podłączonych mediów socjalno-bytowych (woda, kanalizacja), przyłącze 

prądu, przyłącze ciepła;  

 ostatnie prace remontowe wielobranżowe wykonane w roku 2000;   

 

 Budynek nr 5 

 

 budynek garażowy , 

 budynek murowany,  

 rok budowy 1952, dobudowa w roku 1997, 

 powierzchnia użytkowa 127 m2; 

 powierzchnia  zabudowy 145,97 m2; 

 jednokondygnacyjny, murowany, dach pokryty papą;  

 brak podłączonych mediów socjalno-bytowych (woda, kanalizacja), przyłącze 

prądu, przyłącze ciepła;  

 

 

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: 

 

 termomodernizacja w zakresie docieplenia przegród oraz wymiany stolarki 

zewnętrznej budynku nr 9; 

 przebudowa komunikacji pomieszczeń budynku nr 9 ; 

 przebudowa ramp transportowych przy budynku nr 9; 

 zmiana funkcji części pomieszczeń (urządzenie punktu sprzedaży) budynku nr 9     

z wykonaniem prac towarzyszących o charakterze remontowym; 

 wykonanie prac o charakterze remontowym budynku nr 5; 

 dostosowanie istniejących instalacji w budynkach nr 9 i 5 oraz wykonanie nowych, 

zgodnie z zakresem remontu; 

 wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych budynków nr 

9, 5; 

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynkach nr 9 i 5; 

 zagospodarowanie terenu zewnętrznego, przyległego do budynku nr 9; 

 utwardzenie terenu przyległego do budynku nr 5 (garaż) z zapewnieniem 

dogodnego wjazdu do budynku; 

 zagospodarowanie terenu po rozebranym torowisku (wzdłuż budynku nr 9);  

 zaprojektowanie ogrodzenia nieruchomości w zakresie wskazanym na załączniku 

graficznym (w tym bramy wjazdowe, furtki); 

 rozbiórka / usunięcie obiektów zbędnych (schron, wieżyczka, zbiornik 

bezodpływowy) 

 

     zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  w tym: 

  



 

 wykonanie kompleksowej ekspertyzy techniczno - ekonomicznej dla potrzeb 

termomodernizacji (audytu energetycznego) dla budynku nr 9; 

 ocena stanu technicznego budynku pod kątem przeprowadzenia prac adaptacyjnych, 

 wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

wymaganych dla zgodnej z prawem realizacji zamierzenia budowlanego (o ile są 

niezbędne dla oczekiwanego zakresu prac),  

- 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, 

 

Zamawiający dysponuje następującymi materiałami, które mogą zostać do celów 

informacyjnych udostępnione Wykonawcy zamówienia: 

 

- mapy do celów opiniotwórczych (2021 rok); 

- książki obiektów budowlanych; 

- informacji MWiK w Bydgoszczy w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę                

i odprowadzenia ścieków dla obiektów zlokalizowanych na terenie działki                         

nr 6/20; 

- oświadczenie Enea Operator o wydaniu zapewnienia dostaw energii 

elektrycznej dla obiektu magazynowego; 

 

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) terenu 

nieruchomości, w tym również wykonanie ewentualnych odkrywek, koniecznych dla pełnej 

inwentaryzacji stanu istniejącego. 

 

3.1 Określenie przedmiotu 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 kompleksowej ekspertyzy techniczno - ekonomicznej dla potrzeb 

termomodernizacji (audyt energetyczny) budynku nr 9. 

 

Ekspertyza techniczno – ekonomiczna, ma na celu sformułowanie założeń i wytycznych 

do projektu termomodernizacji budynku nr 9. Ekspertyza ma za zadanie wskazanie 

rozwiązań technicznych, których wdrożenie zapewni obniżenie zapotrzebowania 

budynku na energię oraz doprowadzi do optymalizacji kosztów zużycia ciepła                                 

w budynku. Ekspertyzę należy wykonać na podstawie Rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 



 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 

18 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami),  z uwzględnieniem dostosowania zakresu 

opracowania do specyfiki obiektu i prowadzonej w nim działalności. 

 

Wykonawca wykona i złoży w siedzibie Zamawiającego ekspertyzę w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie 

CD. Wykonawca zapewni wykonanie ekspertyzy przez osoby posiadających właściwe 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

Opracowany audyt energetyczny powinien określać: 

 

- Istniejącą charakterystykę energetyczną budynku; 

- Wskazanie rodzaju i sposobu wprowadzenia zmian w budynku oraz możliwych 

rozwiązań technicznych koniecznych do zmniejszenia kosztów eksploatacji; 

- Określenie kosztów wprowadzonych zmian; 

- Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie wariantów termomodernizacji budynku,  

- Wyliczenie efektywności zastosowanych rozwiązań; 

- Wybór, w porozumieniu z Zamawiającym optymalnego wariantu 

termomodernizacji, stanowiącego podstawę do dalszych prac projektowych. 

 

4) Przygotowanie niezbędnych dokumentów i zgłoszenie do właściwego organu zamiaru 

dokonania zmiany funkcji części pomieszczeń budynku nr 9 (organizacja punktu 

sprzedaży mienia powojskowego); 

5) Dostosowanie nieruchomości do wymogów ochrony ppoż. (w tym hydranty 

zewnętrzne) z opracowaniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. 

6) 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); 

7) 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. 

8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż uszczegóławiających zakres 

objęty projektem budowlanym – 4 egz.; 

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

egz.; 

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

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

przez Zamawiającego) 

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

PDF), opracowania kosztorysowe dodatkowo w wersji edytowalnej. 

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

realizacji przedmiotu  zamówienia; 

14) Skuteczne zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych 

lub uzyskanie pozwolenia na budowę; 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, ogólne wytyczne do prac projektowych 

 

3.2.1 Budynek magazynowy nr 9 

 

     Oznaczenia pomieszczeń wg załącznika graficznego nr 2 

 

1) Wykonanie prac dociepleniowych zgodnie z warunkami opracowanego audytu 

energetycznego. 

2) Remont (wymiana) pokrycia dachowego z dociepleniem zgodnie z warunkami 

opracowanego audytu energetycznego. 

3) Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich  

4) Wykonanie prac przygotowawczych do prac dociepleniowych, w tym między 

innymi skucie luźnych tynków, naprawy miejscowe murów, usunięcie nieczynnych 

elementów instalacji.  

5) Wymiana stolarki okiennej, z zachowaniem dotychczasowych otworów okiennych: 

- okna PCV,  

- parapety PCV, na szerokość ościeży,  

- parametry stolarki zgodne z warunkami opracowanego audytu 

energetycznego, 

- okna rozwieralno – uchylne, 

- nawiewniki okienne (ilość i parametry dostosowane do wymagań 

normowych),  

- otwory okienne zabezpieczone kratami mocowanymi do ościeży (lub inne 

rozwiązania) 

6) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

- drzwi do pomieszczenia węzła co (pomieszczenie oznaczone na załączniku 

graficznym nr 1) zgodne z wymaganiami technicznymi, 

- drzwi do korytarzy oznaczonymi numerami 13, 14, wejściowe, pełne, 

- drzwi do korytarza nr 13, z przeszkleniem, 

- parametry stolarki zgodne z warunkami opracowanego audytu 

energetycznego. 

7) Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

- drzwi do pomieszczeń WC, nr 4 i 9 – pełne z tulejami wentylacyjnymi, 

- pozostałe drzwi pełne. 

8) Likwidacja wrót magazynowych elewacji północnej – otwory drzwiowe 

zamurowane od wewnątrz.  

9) Likwidacja wrót magazynowych ( oznaczonych na załączniku graficznym 

numerami: 2, 3, 5) elewacji południowej z zamurowaniem otworów. 

10) Wrota nr 1, 4, 6 – wymienić na nowe, przesuwne, z dodatkowymi drzwiami 

pojedynczymi w prawym skrzydle, wymiary otworów bez zmian.  

11) W celu usprawnienia komunikacji w magazynie przebicie otworów w ścianach:  

a) pomiędzy pomieszczeniami nr 2 a 13, 

b) pomiędzy pomieszczeniami nr 8 a 11, 

c) pomiędzy pomieszczeniami nr 11 a 12 

d) pomiędzy pomieszczeniami nr 11 a 14, 

e) szerokość otworów wskazanych w punktach a) – c) musi być dostosowana 

do szerokości wózka widłowego, 

f) montaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr 2 i 13 (a)) 

g) otwór wskazany w punkcie d) dostosowany do istniejących warunków, 

h) montaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr 11 i 14 (d)). 

12) Usunięcie ściany pomiędzy pomieszczeniami nr 5 a 6. 



 

13) Urządzenie lady sprzedażowej pomiędzy pomieszczeniami nr 6 i 13, w miejscu 

wskazanym na załączniku graficznym. 

14) Powiększenie pomieszczenia nr 3 o część pomieszczenia nr 4 – dostosowanie 

pomieszczenia WC. 

15) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nr 13, 6, 5, 4 wraz z wc w pomieszczeniu 

nr 3  urządzenie punktu sprzedaży.  

16)  
17) Naprawa istniejących posadzek betonowych pomieszczeń nr 1, 2, 7, 8, 11, 12. 

18) Prace malarskie pomieszczeń jw. (tylko odświeżenie). 

19) Pomieszczenia WC nr 3 (powiększone) oraz  nr 9  - kompletny remont pomieszczeń 

z wymianą glazury posadzek i ściennej oraz wymianą urządzeń sanitarnych. W 

każdym z tych pomieszczeń miska ustępowa oraz umywalka.  

20) Pomieszczenia nr 4, 5, 6, 13 – wymiana istniejącej posadzki na ceramikę 

podłogową, likwidacja istniejącej boazerii ściennej, obróbka ścian w zakresie prac 

tynkarskich i malarskich. 

21)  Pomieszczenia nr 10, 14 – wymiana istniejącej posadzki na ceramikę podłogową,  

obróbka ścian w zakresie prac tynkarskich i malarskich. 

22) Rampy (oznaczone I i II na załączniku graficznym) zlokalizowane przy budynku: 

 

- naprawa konstrukcji, 

- naprawa schodów od strony wschodniej, 

- usunięcie luźnych tynków, 

- wykonanie  wyprawy tynkarskiej , 

- wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni ramp, 

- wykonanie podjazdu ( zamiast istniejących schodów) od strony zachodniej 

(dotyczy obydwu ramp), 

- wykonanie betonowego chodnika od strony szczytu zachodniego magazynu, 

 łączącego dwie rampy.   

- całkowita likwidacja rampy przy wrotach oznaczonych nr 5, 

- naprawa/przebudowa podjazdu znajdującego się przy wrotach nr 1 (zdjęcie 

nr 8), wyprofilowanie krawędzi, oznaczenie obniżenia terenu, 

- montaż bariery zabezpieczającej w rejonie schodów metalowych do 

planowanego pomieszczenia sklepu. 

 

23) Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do potrzeb. 

24) Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku (nowe przyłącze), wraz z 

uzyskaniem warunków technicznych od gestora oraz umowy o przyłączenie obiektu 

do sieci. 

25) Instalacja elektryczna – w tym wymiana lamp oświetleniowych oraz zwiększenie 

ilości gniazdek elektrycznych, uporządkowanie instalacji, wymiana zużytych 

elementów, zaprojektowanie nowych obwodów wg obowiązujących przepisów, 

inwentaryzacja stanu istniejącego. 

26) Wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego ramp I i II. 

27) Likwidacja nieczynnych elementów instalacji elektrycznej. 

28) Wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji wraz z uzyskaniem warunków 

technicznych od gestorów sieci miejskich. 

29) Wykonanie inwentaryzacji instalacji grzewczej, uzupełnienie (wymiana) 

termostatów w grzejnikach, wymiana niesprawnych elementów instalacji. 

30) Podłączenie sanitariatów do instalacji wod.-kan. z wykonaniem nowych instalacji 

wewnętrznych. 

31)  Odprowadzenie wód deszczowych. 

32) Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p-poż.,  w tym hydranty zewnętrzne. 



 

 

3.2.2 Budynek nr 5 

 

1) Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku (nowe przyłącze), wraz                                    

z uzyskaniem warunków technicznych od gestora oraz umowy o przyłączenie 

obiektu do sieci. 

2) Instalacja elektryczna – w tym wymiana lamp oświetleniowych oraz zwiększenie 

ilości gniazdek elektrycznych, uporządkowanie instalacji, wymiana zużytych 

elementów, zaprojektowanie nowych obwodów wg obowiązujących przepisów, 

inwentaryzacja stanu istniejącego. 

 

3.2.3  Teren zewnętrzny 

  

1) Pas po torowisku wzdłuż budynku nr 9  - do wyrównania i po uzupełnieniu  ziemię 

urodzajną urządzeniu trawnika.  

2) Pas terenu bezpośrednio przy wjeździe do bud. 5 do utwardzenia (zdjęcie nr 4) 

3) Likwidacja elementów zbędnych – wiata, schron, ziemianka, zbiornik 

bezodpływowy, podjazd na rampę przy budynku nr 9, istniejące elementy szlabanu 

przy budynku nr 9. 

4) Uporządkowanie terenów zielonych, w tym: 

 

 wskazanie drzew do wycinki kolidujących z planowanym przebiegiem 

ogrodzenia oraz kolidujących z istniejącą drogą (zdjęcie nr 5), 

 wskazanie drzew do wycinki rosnących w pasie przyległym do ogrodzenia 

betonowego (zdjęcie nr 6), 

 wskazanie krzewów do wycinki, 

 przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikiem graficznym o 

wydanie zgody na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z planowanymi 

pracami na terenie nieruchomości . 

 

5) Wyrównanie (przełożenie lub wymiana) nawierzchni placu manewrowego przy 

budynku nr 9 (zdjęcie nr 7). 

 

 

3.2.4 Ogrodzenie  

 

1) Zaprojektowanie nowej bramy wjazdowej na teren nieruchomości (zdjęcie nr 9) – szerokość 

bramy dostosowana do transportów samochodami ciężarowymi, furtka wejściowa z 

dojściem do budynku nr 9. 

2) Ogrodzenie nieruchomości  – po granicy działki drogowej (orientacyjny przebieg wg 

załącznika graficznego nr 1). 

3) Projekt ogrodzenia powinien być uzgodniony z WOG (11 Wojskowy Oddział Gospodarczy) 

 

 Szczegóły wykonania ogrodzenia zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektów Wojskowych: 

 

Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli ogrodzeniowych i zamocowane bezpośrednio 

do podłoża stałego lub w odległości nie większej niż 40 mm od podłoża za pomocą kotw w 

odstępie minimum 0,5 m, celem uniemożliwienia przedostania się małych zwierząt na teren. 

Podłoże stałe powinno być murowane, betonowe lub wykonane z gotowych elementów 

prefabrykowanych zagłębionych do gruntu minimum 50 mm. Wysokość od poziomu 

podłoża musi wynosić minimum 2 m, wlicza się w to również wysokość murka (betonu). 

Panele oraz inne elementy mocuje się do betonowych lub stalowych słupków 



 

ogrodzeniowych o profilu zamkniętym o długości nie mniejszej niż zasadnicza wysokość 

ogrodzenia wraz z ich długością umieszczoną w wykopie, zabetonowaną na głębokość nie 

mniejszą niż głębokość przemarzania gruntu. Słupki stosuje się o grubości ścianki 3 mm 

(bez osłony) i o polu przekroju poprzecznego minimum 24 cm2, w przypadku słupków 

betonowych wymagane są słupy o polu przekroju poprzecznym minimum 144 cm2, można 

je rozstawiać od 2,5 do 3,5 m. W przypadku zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10-ty słupek 

należy zastosować podpórkę, zapewniającą stabilność. W zależności od ukształtowania 

terenu dopuszcza się zmniejszenie tej odległości, zgodnie z potrzebą. Panele powinny być 

wykonane z prętów stalowych lub płaskowników zgrzewanych bądź zespawanych w 

kratownicę o oczku nie większym niż 50 mm w podstawie i 200 mm w wysokości. Wymiary 

płaskownika nie powinny być mniejsze niż 13 mm x 5 mm. Średnica prętów stalowych nie 

powinna być mniejsza niż 10 mm lub 5mm, w przypadku zastosowania paneli 

wzmocnionych, poprzez co najmniej trzy wygięcia (przetłoczenia). Przy prętach o grubości 

powyżej 20 mm rozmieszczonych w odstępie co 50 mm nie tworzy się kratownicy lecz łączy 

się je lub spawa na wysokości ok. 1 m od podstawy panelu. Segmenty panelowe powinny 

być łączone ze słupkami ogrodzenia poprzez spawanie lub elementami mocującymi w 

sposób uniemożliwiający ich demontaż. Dodatkowo wszystkie metalowe elementy należy 

zabezpieczyć przed korozją. 

 

 ogrodzenie powinno być tak usytuowane aby umożliwić na wjeździe z ul. Szubińskiej 

postawienie dwóch bram wjazdowych do części AMW oraz części użytkowanej przez 

wojsko; 

 szerokość światła bram oraz promień skrętu powinien umożliwiać wjazd dla 

samochodów dostawczych; 

 w ogrodzeniu 3 bramy, lokalizacja wskazana na mapie stanowiącej załącznik nr 2; 

 

 

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 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, 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.   

 

 

5. Dokumentacja zdjęciowa   

 
 

 

 



 

 
 

ZDJĘCIE NR 1 - WIDOK BUDYNKU NR 9 OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

 

 
ZDJĘCIE NR 2 - WIDOK BUDYNKU NR 9 

 
 
 
 



 

 
ZDJĘCIE NR 3 - WIDOK BUDYNKU NR 9 

 

 

 
ZDJĘCIE NR 4 - WIDOK BUDYNKU NR 9 OD STRONY POŁNOCNEJ ORAZ BUDYNKU NR 5  

WRAZ Z PRZYLEGŁYM GARAŻEM  

 



 

 

 

ZDJĘCIE NR 5 - WIDOK TYMCZASOWEGO OGRODZENIA WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI 

 

 
 

ZDJĘCIE NR 6 - WIDOK ZIELENI PRZY OGRODZENIU BETONOWYM 

 

 

 



 

 

 
 

 ZDJĘCIE NR 7 - WIDOK OGRODZENIA TYMCZASOWEGO ORAZ PODJAZDU DO 

                                             BUDYNKU NR 9 

 

 

 
 

ZDJĘCIE NR 8 - WIDOK ISTNIEJACEGO ZAGŁĘBIONEGO PODJAZDU PRZY BUDYNKU NR 9 

 



 

 
 

ZDJĘCIE NR 9 – BRAMA GŁÓWNA – WYJAZD DO UL. SZUBIŃSKIEJ 

 

 

6. Załączniki  
 

 

1) Załącznik nr 1 – schemat zagospodarowania terenu 

2) Załącznik nr 2 – rzut budynku nr 9 

 

 


