
DZIAŁ IV – PROGRAM INWESTORSKI 

 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kutnowskej i Broniewskiego w Gostyninie” 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są załażenia inwestorskie do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych 
w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej i ul. Broniewskiego na dz. o nr ewid. 4008, 4010, 4006/1, 4011/3. 

Wymagania inwestora do projektowanych budynków: 

1. Zabudowa wolnostojąca 
2. Powierzchnia zabudowy – zgodnie z warunkami zabudowy 
3. Ilość kondygnacji nadziemnych – 4 
4. Szerokość elewacji frontowej – zgodnie z warunkami zabudowy 
5. Wysokość górnej krawędzi – zgodnie z warunkami zabudowy 
6. Rodzaj dachu – płaski  
7. Wysokość w kalenicy  – zgodnie z warunkami zabudowy 
8. Miejsca postojowe – 16 miejsc w każdym budynku, pozostała ilość miejsc na terenie. W ilości 

spełniającej warunki zabudowy. Część miejsc postojowych zaprojektować na działkach nr 
4011/4 i 4012 będących własnością Gminy Miasta Gostynina  

9. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z bloczków silikatowych, w części podziemnej 
żelbetowe, 

10. Stropy między kondygnacyjne – żelbetowe 
11. Rozmieszczenie mieszkań i pomieszczeń w budynkach zgodnie z opracowaną koncepcją 

programowo-przestrzenną przy czym powierzchnia mieszkalna nie może być mniejsza niż 
1’430 m2 w każdym budynku. 

12. Do każdego lokalu należy zaprojektować komórkę lokatorską zlokalizowaną na kondygnacji 
podziemnej 

13. Lokale wyposażyć w instalacje wewnętrzne – wodną, kanalizacyjną, elektryczną 220V i 400V, 
centralnego ogrzewania, wentylację hybrydową, telefoniczną, domofonową, telewizji 
naziemnej i satelitarnej, światłowodową oraz odgromową. 

14. Do budynków należy zaprojektować: przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz przyłącze 
kanalizacji deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej. 

15. Drzwi wejściowe do budynku stalowe z przeszkleniem górnym, dołem wypełnienie pełne. 
Drzwi wejściowe do lokali pełne antywłamaniowe z wizjerem i dwoma zamkami atestowanymi; 

16. Centralne ogrzewanie i ciepła woda – zaprojektować indywidualne kotły gazowe 
dwufunkcyjne, grzejniki stalowe płytowe; 

17. Instalacje wodno-kanalizacyjne z podejściami do zlewu i zmywarki w kuchni, umywalki, wanny, 
pralki i miski ustępowej. Indywidualne opomiarowanie lokali z możliwością dostępu do nich z 
klatki schodowej.  

18. Ściany wykończenia - na klatkach schodowych tynki cementowo-wapienne malowane farbami 
o wysokiej odporności na ścieranie i zmywanie, w lokalach tynki cementowo-wapienne bez 
wykończenia, w komórkach lokatorskich i pomieszczeni garażowym bez wykończenia. 

19. Posadzki wykończenie – na klatkach schodowych i komórkach lokatorskich terakota 
antypoślizgowa, miejsca postojowe – kostka betonowa, schody zewnętrzne – kostka 
betonowa/betonowe zacierane antypoślizgowym  



20. W każdej klatce schodowej zaprojektować dźwig osobowy standardowy – 2-3 osobowy. 
21. Chodniki i parkingi – nawierzchnie z kostki betonowej. Uwzględnić zjazdy na drogę publiczną. 
22. Standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Proponowane 

materiały powinny charakteryzować się duża trwałością użytkową oraz estetyką..  
23. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwagi na jej późniejsze wykorzystanie przez 

Zamawiającego przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych, które 
podlegać będzie rygorom Prawa zamówień publicznych, nie może zawierać rozwiązań, które 
mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa 
zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, jak również 
nie mogą zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że 
byłoby to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można byłoby opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 2 i 3 Pzp).  

Przy opracowaniu projektu należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architektonicznej dla 
osób niepełnosprawnych: drogi, chodniki, wejścia do klatek schodowych. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniać powinny optymalizację kosztów inwestycyjnych  oraz 
zapewniać niskie koszty eksploatacji obiektu. 

Zamawiający dopuszcza powtarzalność budynku A, B i C pod warunkiem spełnienia wymagań 
inwestora oraz zapisów decyzji warunkach zabudowy. 

 

        


