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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubnianach –” oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania i wykonanie świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku po termomodernizacji i modernizacji budynku. 

 

CPV: 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Całe zamierzenie budowlane musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

a w szczególności zgodnie z:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 

2018.10.09 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 

- Rozporządzenie 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 

oraz aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami 

wykonawczymi. Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia 

muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 883 z późn. zm.) oraz 

innymi obowiązującymi przepisami. 

 

2. W ramach realizacji prac projektowych należy wykonać: 

2.1. Kompleksową wielobranżową dokumentację projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 

Łubniany. W tym celu należy m.in.: 

a) zinwentaryzować cały obiekt, 

b) uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, 

c) w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne warunki przyłączenia i zasilenia w media (jeśli 

będą potrzebne), 

d) uzyskać mapę zasadniczą, 
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e) przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, 

opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 

 

2.2. Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) inwentaryzacja całego obiektu, 

- rzuty poziome wszystkich kondygnacji budynku, oraz dachu, 

- min dwa charakterystyczne przekroje (podłużny i poprzeczny przez klatkę schodową), 

- rysunki wszystkich elewacji, 

- opis techniczny, 

b) projekt budowlano - wykonawczy, 

- rzuty poziome wszystkich kondygnacji budynku, oraz dachu, 

- min dwa charakterystyczne przekroje (podłużny i poprzeczny przez klatkę schodową), 

- rysunki wszystkich elewacji, 

- detale wykonania charakterystycznych elementów zakresu prac, 

- zestawienie stolarki zewnętrznej,  

- karty pomieszczeń z określonym zakresem prac w danym pomieszczeniu 

- opis techniczny, 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

d) kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze 

zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy sporządzone na podstawie opracowanej 

dokumentacji, 

e) informacja BIOZ 

f) uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami (jeśli będzie konieczne), 

g) zgłoszenie zamiaru wykonania przedmiotowego zakresu prac wraz z zaświadczeniem o braku 

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych  

h) przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, 

opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 

i) nad prawidłowością realizacji robót budowlanych należy zapewnić pełnienie wielobranżowego 

nadzoru autorskiego, do czasu ich odbioru końcowego 

Dokumentacja projektowa powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane, 

w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U z 2019 r., poz. 1843, z 

późn. zm.) oraz do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla 

użytkowania pomieszczeń przedmiotowego obiektu, objętych zakresem prac projektowych, zgodnie  

z przeznaczeniem, w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny, w sposób 

umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, powinny określać parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. 

2.3. Dokumentacja projektów musi uwzględniać: 

a) ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi, 

b) osuszenie, naprawę i wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, 

c) sposób odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku 

d) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

e) wymianę instalacji elektrycznej - oświetlenie energooszczędne (LED), wymiana instalacji gniazd 

wtyczkowych wraz z pracami towarzyszącymi, 

f) wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszącymi. 

Projekt przyłącza gazu został opracowany i stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.  

g) projekt modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z pracami towarzyszącymi, 
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h) remont schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku) 

i) wykonanie zielonego ogrodu wertykalnego na elewacji budynku, 

j) budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pracami towarzyszącymi, 

k) ocieplenie stropodachu budynku bocznego skrzydła, 

l) projekt instalacji teletechnicznych:  

- sieć komputerowa  wraz z kompletnie wyposażoną szafą dystrybucyjną, kategoria   

  okablowania 6, 

- sieć  telefoniczna z uwzględnieniem istniejącej centrali telefonicznej 

- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, kamery  IP 

m) remont wszystkich pomieszczeń – wykonanie napraw po wymianie instalacji, wymianę okładzin 

podłogowych, wykonanie sufitów podwieszanych,  

n) wszystkie inne prace uwzględnione w przedmiarze  

Wszystkie prace należy przewidzieć w oparciu o audyt energetyczny stanowiący załącznik do 

niniejszego opisu. Wszystkie etapy projektowania a w szczególności wybór przyjętych technologii lub 

materiałów wykończeniowych należy na bieżącą konsultować z przedstawicielami UG. 

2.3. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. Podpisanie 

umowy nastąpi do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyniku zapytania. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2020r., w tym: 

a) Etap I – do 10.08.2020 złożenie Zamawiającemu do akceptacji po jednym egzemplarzu 

dokumentacji, o której mowa w punkcie 2.2.  ppkt. a)-d). Zamawiający w terminie do 7 dni  

w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji, przekaże listę ewentualnych 

uwag do dokumentacji. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty przekazania listy 

ewentualnych uwag, usunie wszystkie usterki i złoży poprawioną dokumentację 

zamawiającemu. Zamawiający zaakceptuje dokumentację w formie pisemnej. 

b) Etap II – do 07.09.2020r. – zgłoszenie w Starostwo Powiatowe w Opolu - Wydział Budownictwa 

zamiaru wykonania w/w prac 

c) Etap III – do 30.09.2020r. - uzyskanie zaświadczenia o nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 

budowy/wykonania robót budowlanych 

d) Etap IV – Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji i odbioru robót budowlanych  

oraz  zagospodarowania  związanego  z  tym  obiektem;  wykonanych  w oparciu  

o dokumentację, stanowiącą Przedmiot Umowy - od momentu rozpoczęcia robót 

budowlanych do zakończenia budowy 

 

3. Zakres  zadania 

3.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,  

- po 4 egz. w wersji papierowej (3 egzemplarze dla Zamawiającego + 1 egzemplarz do Starostwo 

Powiatowe w Opolu)  

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, 

dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 

 

3.2. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

- po 2 egz. w wersji papierowej 

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; 
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3.3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z uwzględnieniem koniecznych do 

wykonania robót wyburzeniowo - demontażowych 

- po 2 egz. w wersji papierowej 

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R. 

 

 

 

Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie dokumenty, które znajdują się w wersji papierowej. 

Kompletna wersja elektroniczna całości dokumentacji tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji 

kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszystkich opinii, decyzji itd. 

winna być umieszczona na nośniku np. CD-R (w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej – np. dwg, 

excel, word, ATH lub innych ogólnodostępnych). 

Cała dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu za pisemnym protokołem z szczegółowym 

wyszczególnieniem przekazywanych dokumentów. Protokół należy również przekazać w formie 

elektronicznej edytowalnej.   

 

3.4. Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlano - 

montażowych aż do czasu odbioru końcowego. Zakres obowiązków Nadzoru autorskiego to m.in.: 

a) bieżąca kontrola i stwierdzanie zgodności wykonywania robót budowlanych z zasadami wiedzy 

technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi określonymi  

w dokumentacji projektowej; 

b) na żądanie Zamawiającego dokonywanie oceny (opiniowanie) wyników przeprowadzanych  

w ramach Umowy o roboty budowlane prób instalacji,  

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

w tym wykonywanie w razie konieczności rysunków uzupełniających; 

d) uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań 

projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów zamiennych, których konieczność 

wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez 

Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego 

e) uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczącym postępu robót, w których udział 

biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację Projektu stron. 

f) uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do zdolności 

użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych. 

g) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie 

trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. 

 

4. Postanowienia końcowe. 

Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej. 

Termin dokonania wizji należy uzgodnić z Referatem Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

Uzgodnienia w sprawie prowadzić będą : 

Marcin Pawelec, tel. 77 42 70 593, pokój nr 3 e-mail: marcin.pawelec@lubniany.pl 

Łukasz Kochanek, tel. 77 42 70 547, pokój nr 2, e-mail: lukasz.kochanek@lubniany.pl 

Michał Moszner (instalacje teletechniczne) tel. 77 42 70 578, e-mail: informatyk@lubniany.pl 
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Załączniki: 

 1a Audyt energetyczny 

 1b Szkice rzutów budynku 

 1c Projekt przyłącza gazu 

 


