Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
inwestorskiej przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej dla potrzeb
budynku Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, położonego
przy ul. Serdecznej 1 (dz. ew. nr 64/37 z obrębu 0017) w Wysogotowie (62-081
Przeźmierowo).
Zaprojektowanie przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, zgodnie z
warunkami przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.
o. z dnia 17.04.2018 r. znak: W300/000001126/00001/2018/00000, na odcinku od urządzenia
pomiarowego do punktu odbioru wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Projekt
instalacji winien obejmować lokalizację szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii
zasilającej w energię elektryczną oraz trasę przewodów sygnałowych od szafki telemetrycznej
do przelicznika. Przyłącze gazowe wykonane zostanie przez PSG sp. z o.o. zgodnie z umową
o przyłączenie do sieci gazowej.
Dokumentacja projektowa i inwestorska winna obejmować:
1) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego – zawierający część
opisową, niezbędne obliczenia oraz część graficzną w zakresie określonym
przedmiotem zamówienia,
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
3) kosztorys inwestorski,
4) przedmiar robót,
5) BIOZ.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. projekt budowlany robót budowlanych z elementami projektu wykonawczego
zawierający: projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) i
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z poźn. zm);
1.2. kosztorysy inwestorskie: zawierające opis robót budowlanych w kolejności
technologicznej ich wykonania, z podaniem obliczeń ilości jednostek przedmiarowych
robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z poźn. zm).
1.3. przedmiary robót w zakresie zgodnym 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

1.4.

1.5.

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z poźn. zm),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające wymagania
zawarte w rozporządzeniu 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 (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129) zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania, oceny prawidłowości wykonania
i odbioru poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,;
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Dokument winien być
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo:
uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania, w tym w szczególności
aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub mapy zasadniczej w zależności od
wymogów organu administracji architektoniczno-budowlanej,
dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej, w tym w
szczególności z PSG sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu,
pełnienie nadzoru autorskiego.
Zamawiający złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego
terenowo organu administracji architektoniczno-budowlanej, załączając projekt budowlany
wykonany przez Wykonawcę.

