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INS/ZBN-22/13 
Załącznik Nr 7 

 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi 

 
w ramach projektu: 
 

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów 
 
a w szczególności: 

 
2.1.1. Projekty Techniczne wszystkich branż, w tym co najmniej: 

a) branży technologiczno - montażowa 
b) branży elektrycznej 
c) branży instalacyjnej 
d) branży budowlanej 
e) branży zagospodarowania terenu 

 
2.1.2. Kosztorysy inwestorskie (w tym przedmiary robót) wszystkich branż 
 
2.1.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru dla robót wszystkich branż 

 
2.1.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
2.1.6. Uzgodnienia dokumentacji wykonawczej  
 
2.1.7. Oświadczenie o kompletności i zgodności dokumentacji wykonawczej 
 
2.1.8. Nadzór autorski 

 
  
2.2. Wymagana zawartość dokumentacji wykonawczej 
 

2.2.1. Wymagana zawartość Projektów Technicznych  

2.2.1.1.  Zawartość opracowania projektowego branży technologiczno - montażowej 

Dla rurociągów w obiektach i połączeń międzyobiektowych: 

 opis techniczny, 

 wykaz rurociągów (zawierający pełne dane o rurociągu), 

 zestawienie zbiorcze elementów rurociągów, 

 zestawienie zbiorcze armatury, 

 zestawienie podpór, podparć i podwieszeń, 

 warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów(WTWiO), 

 rozmieszczenie rurociągów, 

 rysunki izometryczne rurociągów zawierające pełną specyfikację 
elementów użytych do budowy rurociągu, 

 wytyczne znakowania i malowania, 

 wytyczne izolowania, 

 zagadnienia BHP i p.poż. 

 dokumentacja rejestracyjna rurociągów, 
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 dokumentacja w zakresie wymaganym przez dyrektywę PED 97/23/WE 
w tym między innymi obliczenia, analizę zagrożeń itd. 

 
Zakres branży technologiczno – montażowej obejmuje wyłącznie rurociągi 
doprowadzające media do projektowanego budynku oraz ich 
rozprowadzenie w części badawczej w postaci głównych kolektorów z 
odejściami do późniejszego podłączenia aparatury badawczej.  
Zabudowa wyposażenia oraz aparatury badawczej będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania. 

 
2.2.1.2. Zawartość opracowania projektowego branży elektrycznej 

Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Technicznego zostanie 
dokonana inwentaryzacja stanu istniejącego i opracowany projekt 
demontażu wskazanych przez Zamawiającego obiektów kolidujących z 
projektowaną instalacją.  

 

 projekt przyłącza elektrycznego, 

 projekt instalacji siły i sterowania SN i NN, 

 projekt oświetlenia i gniazd wtykowych, 

 projekt instalacji uziemiających i odgromowych, 

 projekt instalacji telefonicznych, alarmowych, powiadamiania o pożarze, 

 projekt instalacji ostrzegawczej i nagłaśniającej, 

 schematy połączeń i tras kablowych, 

 zestawienie materiałów, 
 
Opracowanie projektowe branży elektrycznej nie obejmuje instalacji zasilania 
i sterowania aparatury badawczej. Będzie to przedmiotem oddzielnego 
postępowania. 
 

2.2.1.3. Zawartość opracowania projektowego branży instalacyjnej 

Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Technicznego zostanie 
dokonana inwentaryzacja stanu istniejącego i opracowany projekt 
demontażu wskazanych przez Zamawiającego obiektów kolidujących z 
projektowaną instalacją.  

 

 opis techniczny instalacji i sieci zewnętrznych oraz wymagane 
uzgodnienia, 

 obliczenia instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych wraz z doborem 
urządzeń, 

 zestawienie materiałów instalacyjno-montażowych, 

 karty lokalizacyjne sieci zewnętrznych, 

 plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym, 

 rysunki i przekroje instalacji wewnętrznych, 

 przyłącza do sieci zewnętrznych. 
 

2.2.1.4. Zawartość opracowania projektowego branży budowlanej 

Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Technicznego zostanie 
dokonana inwentaryzacja stanu istniejącego i opracowany projekt 
demontażu wskazanych przez Zamawiającego obiektów kolidujących z 
projektowaną instalacją.  

Opracowania projektowe branży budowlanej będą zawierały wymienioną 
niżej dokumentację techniczną: 
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Część opisowa obejmująca: 

 Opis obiektu (ogólna charakterystyka obiektu, usytuowanie obiektu, dane 
gruntowe, wielkość obiektu, obciążenia dopuszczalne, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, załoga). 

 Opis konstrukcji (dane ogólne , schemat statyczny, opis rodzaju 
konstrukcji, fundamentów z izolacją, elementów pionowych, stropów, 
dachów, schodów, podestów, torów suwnic i wciągników, fundamentów 
pod urządzenia, kanałów, materiałów konstrukcyjnych). 

 Opis elementów wykończeniowych takich, jak:  rynny, rury spustowe, 
obróbki blacharskie, okna, drzwi, bramy, tynki, okładziny, posadzki, 
malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, wytyczne montażowe, 
zagadnienia bhp i ppoż. 

 Obliczenia statyczne 

 Wykaz stali 

 Wykaz zbrojenia, 

Część rysunkowa w tym:  

karty lokalizacyjne, plan sytuacyjny, rzuty fundamentów, kondygnacji, dachu, 
przekroje pionowe, elewacje, rysunki stolarki, rysunki szalunkowe, rysunki 
zbrojeniowe, rysunki konstrukcji stalowej, rysunki szczegółów, konstrukcji. 

 

2.2.1.5. Zawartość opracowania projektowego branży zagospodarowanie terenu 

 opis techniczny 

 rysunek zagospodarowania terenu. 

 szczegóły rozwiązań dróg, placów, chodników 

 przedstawienie ciągów komunikacyjnych dla celów pożarowych i 
obsługowych w postaci dróg dla samochodów ciężarowych i przejazdy 
obsługowe do poszczególnych obiektów. 

 

2.2.2. Wymagana zawartość kosztorysów inwestorskich 
Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż powinny odpowiadać zakresowi, formie i 
metodologii zgodnej z Rozporządzeniem 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. 

 

2.2.3. Wymagana zawartość Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
wszystkich branż 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót wszystkich branż powinny 
odpowiadać zakresowi i formie zgodnej z Rozporządzeniem 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. 

 

2.2.4. Wymagana zawartość dokumentacji dozorowej koniecznej do rejestracji rurociągów w 
UDT 
Dla każdego rurociągu, podlegającego rejestracji w Jednostce Notyfikowanej – 
Urzędzie Dozoru Technicznego Wykonawca wykona lub skompletuje oddzielną 
dokumentację rejestracyjną, o zakresie wymaganym przez Jednostkę Notyfikowaną – 
Urząd Dozoru Technicznego.  

 

2.2.5. Wymagana zawartość dokumentacji powykonawczej 
Zakres dokumentacji powykonawczej będzie odpowiadał zakresowi Projektów 
Technicznych, wydanych w postaci ostatniej rewizji odpowiadającej stanowi 
powykonawczemu inwestycji wraz z powykonawczą dokumentacją geodezyjną. 
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2.2.6. Wymagany zakres uzgodnień dokumentacji wykonawczej 
Dokumentacja wykonawcza powinna posiadać uzgodnienia, których dokonanie 
należy do obowiązków Wykonawcy: 

 wymagane przez obowiązujące przepisy prawa 

 wymagane przez dostawców mediów i energii 

 z Planem Generalnym, prowadzonym dla obszaru objętego inwestycją przez 
PROZAP Sp. z o.o. 

 z Zamawiającym 
 

2.2.7. Wymagany zakres oświadczenia o kompletności i zgodności dokumentacji 
wykonawczej 
Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji 
wykonawczej oraz o jej zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania i wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

 

2.2.8. Wymagany zakres nadzoru autorskiego  

Nadzór autorski będzie sprawowany w czasie budowy i rozruchu instalacji, w pełnym 
zakresie wymaganym przez ustawę Prawo budowlane oraz wynikającym z zakresu 
dokumentacji wykonawczej, a w szczególności: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

 sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej; 

 stwierdzanie  w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem; 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

 
2.3. Język dokumentacji 

Całość dokumentacji zostanie opracowana w języku polskim. 
Dodatkowo wszystkie specyfikacje przetargowe do zakupów aparatów, maszyn i urządzeń 
oraz wybrane (gdy zostanie wybrana oferta dostawcy zagranicznego) załączniki techniczne 
do umów / kontraktów zostaną opracowane w języku angielskim. 

 

2.4. Liczba kopii dokumentacji 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy dokumentacji: 
6 kopii papierowych 
2 kopie (płyta CD  / DVD) wersji elektronicznej w formacie *.pdf  

 

2.5. Miejsce odbioru dokumentacji 
Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

 
6.6. Uwagi końcowe 
 

Powyższe uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia stanowi jedynie podstawowe 
informacje, które Inwestor, w swojej najlepszej wierze uznał za niezbędne do przekazania 
Wykonawcy.  
Niezależnie od zakresu przekazanych informacji, Inwestor nie jest profesjonalistą w 
dziedzinie projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia i za takiego profesjonalistę 
będzie uważany Wykonawca. 
W związku z tym Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i 
terminowe wykonanie zamówienia, mając na uwadze kompletność dokumentacji 
wykonawczej i cel w jakim jest ona wykonywana. 

 


