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ZBILK.IZ.BB.241.45.2021       Załącznik nr 2 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania instalacji c.o. i 

c.w.u. w  gminnych lokalach mieszkalnych” 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Wykonanie dzieła w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 
potrzeb zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania wody - wykonanie lub rozbudowa instalacji gazowej 
lub elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w 16 gminnych lokalach mieszkalnych wraz 
z  demontażem istniejącego ogrzewania. 
Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na III części. 
W ramach zamówienia planuje się:  
1) Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla każdego z lokali, składającej się  

a) Inwentaryzacji lokali do celów projektowych, 

b) Projektu budowlanego i wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej dla każdego lokalu, 

c) Projektu wykonawczego instalacji ogrzewania i ciepłej wody dla każdego lokalu, 

d) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) Przedmiaru robót, 

f) Kosztorysu inwestorskiego, 

zwanej dalej łącznie Dokumentacją projektową.  

2) Uzyskania niezbędnych uzgodnień projektu i pozwoleń na budowę (w tym Konserwatora 

Zabytków). 

3) Sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 
 
2. CHARAKTERYSTYKA LOKALI MIESZKALNYCH: 

 

1) zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych w Gdyni  

2) Budynki będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 

3) Budynek przy ul. Dąbrowskiego 19 znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków, 

4) lokale nie zamieszkałe 

5) w budynkach jest istniejąca instalacja gazowa – z wyłączeniem budynków przy 

ul.  Morskiej wskazanych w części III niniejszego zadania 

 
3. Zamówienie podzielono zostało na poniższe części 

 

LP ADRESY 

CZĘŚĆ I 

1 J. Dąbrowskiego 19/1 

2 Gen. Maczka 3/5 

3 Legionów 70/6 

4 Piłsudskiego 50B/86 

5 Szczecińska 26/8 

6 Woj. Wachowiaka 41/2 

CZĘŚĆ II 
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1 Donimirskiego 5/8 

2 Słowackiego 53/2 

3 Tucholska 1/1 

4 Tucholska 1/16 

5 Tucholska 5/27 

CZĘŚĆ III 

1 Morska 72/14 

2 Morska 72/15 

3 Morska 72/26 

4 Witomińska 34/1 

5 Morska 112C/123 

 

1) dla części  I i II wykazu należy wykonać: 
 
a) Inwentaryzacje lokali do celów projektowych 
b) Projekty budowlane i wykonawcze wewnętrznej instalacji gazowej dla każdego lokalu 
c) Projekty wykonawcze instalacji ogrzewania i ciepłej wody dla każdego lokalu 
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
e) Przedmiary robót 
f) Kosztorysy inwestorskie 

Uwaga: 

1. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zawierać pełen zakres umożliwiający wykonanie 

instalacji tj. aksonometrie, rozwinięcia i rysunki elewacji w przypadku kiedy instalacje 

prowadzone są po ścianach zewnętrznych. 

2. Uzyskanie wymaganych pozwoleń do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i  udzieleniu pozwolenia na budowę należy do projektanta. 

3. Dla lokali w budynku przy ul. Dąbrowskiego 19 wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
Konserwatora Zabytków i dostarczenie do ZBILK. 
 

Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:  

• Projekty w ilości 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (dla lokalu przy ul. 
Dąbrowskiego 19/1 - projekty w ilości 6 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej) 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 1 egz. w wersji papierowej, 
1  egz. w wersji elektronicznej. 

• Przedmiary robót, 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej. 
• Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej. 

 
2) dla części  III wykazu należy wykonać: 

 
a) Inwentaryzacje lokali do celów projektowych 
b) Projekty budowlane i wykonawcze wewnętrznej elektrycznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody 

wraz z osprzętem dla każdego lokalu 
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
d) Przedmiary robót 
e) Kosztorysy inwestorskie 

Uwaga: 

1. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zawierać pełen zakres umożliwiający wykonanie 

instalacji elektrycznej dla ogrzewania i ciepłej wody 
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Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:  

• Projekty w ilości 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej  
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 1 egz. w wersji papierowej, 1 

egz. w wersji elektronicznej. 
• Przedmiary robót, 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej. 
• Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej. 

 
3. Ogólne informacje i wytyczne do opracowania dokumentacji: 

 
1)  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wykonanie lub rozbudowa instalacji 

gazowej dla potrzeb przygotowania posiłków, ogrzewania i podgrzania wody (kocioł gazowy 
dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, piec elektryczny). 

2) W kosztorysach należy ująć zakup i montaż kuchni elektrycznej lub gazowej czteropalnikowej. 
3) Sporządzona dokumentacja, po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

i  udzieleniu pozwolenia na budowę, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

4) Zamawiający jest w posiadaniu : 
• Wstępnych opinii kominiarskich 

5) Oferent jest zobowiązany:  
• Wykonać odrębne dokumentacje dla poszczególnych lokali 
• Uzyskać uzgodnienia w ramach każdego zadania niezbędne do otrzymania decyzji 

pozwolenie na budowę. 
• Uzgodnić projekty z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych 
• W dokumentacji w tym przy wycenie należy ująć wszystkie prace niezbędne do realizacji 

zadania. 
• W kosztorysach należy ująć prace związane z demontażem istniejącego ogrzewania wraz 

z  utylizacją zdemontowanych materiałów. 
• Zamawiający zastrzega sobie 1 nieodpłatną aktualizację dokumentacji kosztorysowej. 

 
 

Zakres robót obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac wykonywanych 

na podstawie dokumentacji projektowej.  

 
 

4. Nadzór Autorski: 

1) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku 

wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, 

będącej przedmiotem umowy, w tym na żądanie Zamawiającego, w zakresie wynikającym 

z  art.  20 ust.1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane. 

2) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wizytować budowę w każdej lokalizacji, co najmniej jeden raz oraz zawsze na żądanie 

Zamawiającego  (za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestniczenie  

w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego), 

b) informować niezwłocznie Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych realizowanych 

na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, o wszelkich 

dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie robót 

rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

c) niezwłocznie wyjaśniać wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy dotyczące dokumentacji 

projektowej, w tym również na etapie prowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

d) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu 

wyjaśnia rozwiązania techniczne, 
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e) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne, w tym wnioski 

materiałowe, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

f) nadzorować, aby zakres wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 

g) uczestniczyć w odbiorze robót instalacyjnych. 

3) Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni 

roboczych  (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  wyznaczyć inny termin) 

4) Pobyty na budowie Wykonawcy w celach uzupełnienia braków w dokumentacji  

i usuwania jej wad nie są sprawowaniem nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane. 

 

 

 


