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Załącznik nr 2 

 

ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIE WYKONANEGO 

PROJEKTU Z ZAMAWIAJĄCYM PRZED UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ. 

 

I. Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 

1. Materiały przygotowawcze, m.in.: 

 mapa do celów projektowych - 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD, 
 inwentaryzację uzupełniającą w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji budowlanej i niezbędnych ekspertyz technicznych  

 uzupełnienie, w razie konieczności, badań geotechnicznych określających 

warunki gruntowo - wodne obszaru posadowienia projektowanego budynku 

oraz wpływu inwestycji na tereny sąsiednie będące w posiadaniu 

Zamawiającego (jeśli dotyczy),  

 inwentaryzacja dendrologiczna (jeśli dotyczy),  

 przygotowanie wniosku o środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji 

wraz z raportem oddziaływania na środowisko, (jeśli dotyczy), 

 koncepcje funkcjonalno-użytkowe z wizualizacjami całości założenia, 

wizualizacjami aranżacji wnętrz i koncepcje zagospodarowania terenu - 1 

egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 
 uzyskanie wytycznych i uzgodnienie koncepcji ze Służbą Ochrony Zabytków,  

 wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia do poszczególnych 

operatorów mediów. 

2. Projekt budowlany 

 dla budynku i terenu objętego opracowaniem wraz z wizualizacjami, 

 dla przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii 

elektrycznej, internetu 

 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD  

3. Projekty wykonawcze w podziale na branże - 4 egz. + wersja 

elektroniczna na płycie CD. W skład tej części dokumentacji wchodzą:  

 projekt architektoniczny z wizualizacją elewacji i wnętrz w  kolorze, 

 projekt konstrukcyjny, 

 projekt instalacji sanitarnych: wodno - kanalizacyjnej, ppoż., wentylacji 
grawitacyjnej, 

 projekt sieci sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji 

deszczowej, 

 projekt instalacji c.o. i c.w.u.  

 projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, 

ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oświetlenie zewnętrzne budynku, 

telefoniczna, odgromowa, komputerowa 



 

 organizacja placu budowy uwzględniająca wpływy prowadzenia inwestycji, w 

tym wpływu robot ziemnych na warunki gruntowo – wodne, tereny i obiekty 

sąsiednie, 

 projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia w podziale na 
stałe i ruchome - 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD. 

4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem 

pożarowym obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg 

ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż. i charakterystykę 

energetyczną obiektu - 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

5. STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) - 3 

egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

6. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia 

dokumentacji, w tym rozwiązania kolizji z sieciami, projekt organizacji 

ruchu zastępczego (jeśli dotyczy) 

7. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

8. Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 
9. Dokumentację, należy opracować w wersji elektronicznej i 

drukowanej we wskazanej ilości, przy czym wersja elektroniczna ma być 

możliwa do odczytania i edytowalna. 

10. Ponadto wymaga się pełnienia nadzoru autorskiego nad opracowaną 

dokumentacją w toku prowadzonych prac budowlanych.  

 

II. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 

1. Wymagane jest by w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy odbyło się 

pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym. Do tego czasu Wykonawca ma 

obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej. 

2. Na etapie opracowania koncepcji i projektu - robocze konsultacje z 

Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań 

technicznych i standardów wykończenia. 
3. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji,  

opinii i zatwierdzeń. 

4. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw. 

5. Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawców, w tym: bhp, 

ppoż., san-hig. 

6. Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek 

uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

7. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i zgodności z założeniami projektu, tj. 

prowadzenia działań w zakresie edukacji ekologicznej. Projekt  powinien być 

wykonany w nawiązaniu do ekspertyz ornitologicznej, chiropterologicznej i 
entomologicznej i uwzględniać powstanie miejsc bytowania, lęgu, zimowania, 

ukrycia możliwie licznej grupie gatunków i osobników .  

8. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta. 

9. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie niezbędne do 

wykonania roboty oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności wykonania dokumentacji.  

10. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy powinny być 

sporządzone pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

11. Dokumentacja będzie podlegała odbiorowi przez Zamawiającego. 

 



 

III. Dodatkowe informacje: 

1. Dodatkowy zakres robot do uwzględnienia w dokumentacji projektowej 

obejmuje: 

 pełne opomiarowanie mediów, 
 ukryte prowadzenie wewnętrznych sieci rozprowadzających (w listwach, 

obudowach, wewnątrz elementów), 

 opracowanie wykazu wyposażenia ruchomego wraz z kosztorysem 

inwestorskim, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany powierzchni użytkowej 

poszczególnych pomieszczeń w trakcie procesu opracowywania koncepcji i 

projektów technicznych z uwagi na zastosowanie rozwiązań wpływających na 

lepsze właściwości komunikacyjne i funkcjonalne oraz np. z uwagi na 

przepisy przeciwpożarowe. Wszelkie zmiany będą podlegać akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Projekty budowlane i planowane wyposażenie powinno obejmować wszystkie 

elementy niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu tak, aby można 
było stwierdzić, iż jest on w pełni gotowy do użytku. 


