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DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę trzech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kutnowskej i Broniewskiego w Gostyninie” 

1. Przedmiot zamówienia 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  
ul. Kutnowskej i Broniewskiego w Gostyninie wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego 
wymaganych uzgodnień i opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja techniczna ma posłużyć Zamawiającemu do zrealizowania inwestycji, począwszy od 
p rzygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez realizację robót 
budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. Rozwiązania projektowe muszą spełnić wymogi 
wynikające z: 

1. koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez p. Krzysztofa Stefańskiego w sierpniu 
2020 roku 

2. program inwestorski określony przez Zamawiającego 
3. Decyzji nr 52/2020 o warunkach zabudowy z dnia 07.12.2020r wydanych przez Burmistrza 

Miasta Gostynina 
4. warunki techniczne przyłączy: 

a) kanalizacji deszczowej – pismo Urzędu Miasta Gostynina z dnia 28.05.2020 r. 
W dokumentacji technicznej należy uwzględnić etapowanie realizacji inwestycji. W etapie I realizacji 
przewiduje się budowę budynku oznaczonego w koncepcji jako „A” wraz z parkingiem i wjazdem od 
strony ul. Broniewskiego. W etapie II realizowany zostanie budynek oznaczony w koncepcji jako „B” 
wraz z placem zabaw. Realizacja etapu II obejmować będzie budowę budynku oznaczonego symbolem 
„C” wraz z parkingiem i zjazdem na ul. Broniewskiego. 

2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie miasta Gostynina przy ul. Kutnowskiej i 
Broniewskiego na działkach o nr ewid. 4008, 4010, 4006/1, 4011/3. Część miejsc postojowych 
zlokalizować na dz. ewid. 4011/4 i 4012.  

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że inwestycja może wymagać ingerencji również w inne działki 
co wynikać może np. z konieczności prawidłowego wykonania zamówienia, z warunków technicznych 
od gestorów infrastruktury technicznej, uzgodnień powstałych w trakcie projektowania inwestycji. 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Dokumentację należy opracować zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 
technicznymi. Wykonawca zapewni opracowanie całości dokumentacji z dochowaniem należytej 
staranności, w sposób określony w przepisach, wymaganiach aktualnych ustaw, zarządzeń, a w 
szczególności: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 
późn. zm.) 
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 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013,  
poz. 1129), 

 rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130  
poz. 1389), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
nr 120 poz. 1126), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków, 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065  
z późn. zm.), 

 obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja techniczna – projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne. 

Podstawę do opracowania dokumentacji technicznej stanowi koncepcji programowo-przestrzennej 
opracowanej przez p. Krzysztofa Stefańskiego oraz nowy program inwestorski oraz uzgodnienia z 
zamawiającym i użytkownikiem dokonywane na etapie realizacji prac projektowych dotyczące 
rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz elementów zagospodarowania terenu. 

Dokumentacja techniczna objęta przedmiotem zamówienia musi być sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku wydanego w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt   budowlany należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1609). 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Powinny one zawierać rysunki 
w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie 
budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-
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konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i 
wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest 
wystarczające dla sporządzenia przedmiaru  robót,  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z 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 inwestorskim. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowić mają opracowania zawierające zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Rozdziale 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 
2013, poz. 1129), stanowić będą dokument załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

Zalecane jest, aby oferent odbył wizję lokalną w terenie przeznaczonym pod inwestycję. Pozwoli to na 
właściwą ocenę zakresu opracowań projektowych, które muszą być zawarte w dokumentacji, aby 
spełniała wymóg kompletności i użyteczności do celów realizacji inwestycji. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Zakup map do celów projektowych 
2. Wystąpienie do gestorów mediów o wydanie warunków technicznych na przyłączenie nowego 

budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, gazowej, oraz energetycznej; 
3. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla określenia warunków posadowienia nowego 

budynku i przyjęcia założeń do projektu konstrukcyjnego 
4. Opracowanie dokumentacji w branży budowlanej obejmującej: 

4.1 Projekt budowlany i projekt wykonawczy zagospodarowania terenu działek nr 4008, 4010, 
4006/1, 4011/3 obejmujący: 

 Rozwiązanie układu komunikacji wewnętrznej drogowej i pieszej wraz z parkingami i 
wjazdami na teren inwestycji; 

 Małą architekturę, w tym 1 plac zabaw; 
 Inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem: zielenią przeznaczoną do wycinki oraz 

nasadzeniami zastępczymi. 
4.2 Projekt budowlany i projekt wykonawczy branży architektonicznej na budowę 3 budynków 

mieszkalny wielorodzinnych 
4.3 Projekt budowlany i projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej na budowę 3 budynków 

mieszkalny wielorodzinnych 
4.4 Świadectwo charakterystyki energetycznej dla nowego budynku wykonane po 

opracowaniu ostatecznych rozwiązań projektowych w zakresie elementów budynku, które 
wpływają na efektywność energetyczną 

4.5 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5. Opracowanie dokumentacji w branży sanitarnej obejmującej: 
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5.1 Projekty  budowlane  i  wykonawcze  zawierające  rozwiązania  umożliwiające wykonanie 
instalacji sanitarnych obejmujących zakres poniżej wymieniony: 
 projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
 projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej i cieplej 
 projekt instalacji gazowej 
 projekt instalacji centralnego ogrzewania 
 projekt kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z budynku oraz 

terenów utwardzonych 
 projekt przyłącza wodociągowego 
 projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 projekt przyłącza gazu 
 projekt przyłącza kanalizacji deszczowej 

W ramach opracowania dokumentacji technicznej dla zadania wykonawca projektu wystąpi o warunki 
techniczne do gestorów sieci oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje. 

6. Opracowanie dokumentacji w branży elektrycznej 

6.1 Należy opracować projekty budowlane i wykonawcze zawierające rozwiązania 
umożliwiające wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmujących zakres 
poniżej wymieniony: 
 zasilanie projektowanego obiektu nowym przyłączem energetycznym wraz z układem 

pomiarowym i  wyłącznikiem p.poż. oraz uzgodnienie projektu w Przedsiębiorstwie 
Energetycznym, wykonawca we własnym zakresie wystąpi do Przedsiębiorstwa 
Energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączeniowych dla zasilania nowego 
budynku; 

 rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej; 
 instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne – jeśli zachodzi taka 

konieczność; 
 montaż naświetlaczy zewnętrznych LED i oświetlenia terenu; 
 instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem; 
 instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń kuchennych; 
 instalacja elektryczna do zasilania systemów wentylacji hybrydowej; 
 instalacja sieci komputerowej LAN; 
 instalacja telefoniczna; 
 instalacja p.poż - należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż – jeśli zajdzie 

taka konieczność; 
 instalacja domofonowa; 
 instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej; 
 instalacja odgromowa budynku. 

W ramach opracowania dokumentacji technicznej dla zadania wykonawca projektu wystąpi o warunki 
techniczne gestorów sieci oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje. 

7. Opracowanie dokumentacji w branży drogowej obejmującej zakresem: 
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7.1 projekt budowlany i projekt wykonawczy na wewnętrzną komunikację drogową i pieszą, 
parking dla mieszkańców wraz odwodnieniami terenów utwardzonych 

7.2 projekt budowlany i projekt wykonawczy na usunięcie ewentualnych kolizji, które mogłyby 
wystąpić między zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejącej 
infrastruktury wraz z uzgodnieniami 

7.3 Projekt miejsc postojowych wzdłuż ul. Broniewskiego na terenie Gminy Miasta Gostynina 
dz. ewid. 4011/4 i 4012 

W ramach opracowania dokumentacji technicznej dla zadania wykonawca projektu wystąpi o warunki 
techniczne do zarządcy drogi oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje. 

8. Kosztorysy i specyfikacje techniczne: 

8.1 przedmiary robót w zakresie wszystkich branż 
8.2 kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż, sporządzone w oparciu o wytyczne 

kosztorysowe uzgodnione z Zamawiającym. 
8.3 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

zakresie wszystkich branż 
9. Dokumentacja deweloperskiej obejmującej zakresem: 

9.1 Wizualizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu – min. 5 różnych widoków. 

9.2 Wizualizacje poszczególnych mieszkań z propozycją aranżacji opracowany na podstawie 
projektu budowlanego z uwzględnieniem projektów branżowych; 

9.3 Karty lokali mieszkalnych opracowane na podstawie projektu budowlanego z 
uwzględnieniem projektów branżowych, obejmująca zakresem: rzut lokalu z zaznaczonymi 
punktami instalacji elektrycznej c.o. i wod.-kan. wraz z legendą, usytuowanie lokalu w 
budynku, zestawieni powierzchni użytkowych pomieszczeń w lokalu; 

10. Zorganizowanie w siedzibie zamawiającego minimum 5 spotkań roboczych w celu 
przedstawienia rozwiązań technicznych i materiałowych, pisemne uzgadnianie tych rozwiązań 
z zamawiającym i użytkownikiem oraz uzyskanie ich akceptacji przed wystąpieniem o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

11. Informowanie zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których wykonawca mimo 
dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem 
niedopuszczenia do opóźnień w opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji zezwalającej na 
budowę, jednak zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał za wykonawcę działań,  do 
których wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 

12. Uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji 
projektowej koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, uzgodnienie 
dokumentacji z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji. 

13. Złożenie w imieniu zamawiającego do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 
uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę 

14. Przekazanie zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym 
dokumentacji technicznej „oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna została 
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uzgodniona międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje 
oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”. 

15. Dokonanie trzykrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie zamawiającego i w 
terminie określonym przez zamawiającego. 

16. Informowanie Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których wykonawca mimo 
dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem 
niedopuszczenia do opóźnień w opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji zezwalającej na 
budowę. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał przez wykonawcę działań, 
do których wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 

17. Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową, w tym: 
 nieodpłatne odbycie 12 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z zamawiającym 

każdego z członków zespołu nadzoru autorskiego poszczególnych branż, 
 usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków   

dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie zamawiającego, 
 opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w  odniesieniu do 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, 
 uzupełnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony. 

5. Ilość i forma opracowań dokumentacji technicznej 

Wymagane  jest,  aby  dokumentacja  techniczna  została  przekazana  Zamawiającemu  w  formie 
papierowej i elektronicznej w następujących ilościach: 

w wersji papierowej: 

 projekty budowlane wszystkich branż – po 5 egz. (z czego 4 egz. zostaną załączone do 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę). Ilość ta nie obejmuje dokumentacji, którą 
należy pozostawić jednostkom opiniującym i uzgadniającym w zakresie wymaganym do 
złożenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; zamawiający otrzymuje 2 
egz. oryginalne projektu budowlanego oraz 3 egz. stanowiące kopie zatwierdzonego 
projektu budowlanego. 

 projekty wykonawcze wszystkich branż – po 4 egz. 
 przedmiary robót dla wszystkich branż – po 2 egz. 
 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – po 2 egz. 
 specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – po  

2 egz. 
 świadectwo charakterystyki energetycznej - 2 egz. 

w wersji elektronicznej – na płycie CD w 2 egz., przy czym: 

 część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy przekazać zamawiającemu 
sporządzoną w dokumencie tekstowym pakietu Microsoft Office oraz w formacie *pdf, 
natomiast część graficzną - rysunki w formacie *dwg oraz w formacie *pdf oraz przedmiary 
i kosztorysy w wersji edytowalnej *ath  oraz w formacie *pdf. 
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6. Wycena przedmiotu zamówienia 

Całościowa wycena przedmiotu zamówienia musi zostać dokonana przez oferenta na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i 
przytoczonych przepisów prawa, w oparciu o szczegółową i wnikliwą analizę przeprowadzoną w celu 
prawidłowej wyceny ofertowej za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
uwzględniającej wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te, które z powodów niewiadomych nie 
zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zaleca się, aby oferent przeprowadził wizję lokalną na terenie objętym opracowaniem 
projektowym, co umożliwi poznanie uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia oraz 
właściwą ocenę zakresu opracowań projektowych, które muszą być zawarte w dokumentacji 
technicznej, aby spełniała wymóg kompletności i użyteczności do celów realizacji zaplanowanej 
inwestycji  i pozwoli na dokonanie należytej wyceny ofertowej. 
W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie 
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do 
należytego wykonania dokumentacji technicznej objętej przedmiotem zamówienia. 
Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wszystkich działań, wykonania badań 
geotechnicznych, prac projektowych, uzgodnień, uzyskania opinii rzeczoznawców oraz decyzji 
administracyjnych wymaganych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, sporządzenia wyceny 
kosztów obejmujących budowę jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, 
koszt ubezpieczenia działalności, należne podatki itp. 
W ofercie należy przedstawić cenę zaoferowaną za całościowe zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 

 


