
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot inwestycji:    Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym 

PGR w miejscowości Mydłowiec 
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FAZA PROJEKTU:       PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 



1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

• OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

• OPIS INWESTYCJI 

• WARUNKI GRUNTOWE 

 

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

• 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

• 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

• 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

• 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

• 71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

• 45000000-7 Roboty budowlane  

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

• 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

• 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

• 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu  

• 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

• 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej  

• 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

• 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

• 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

• 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne  

• 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 



• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

• 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

• 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

 

• ZAKRES RZECZOWY 

• PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

• WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

• WYPOSAŻENIE 

 

 

 

Wymagania zamawiającego opisujące  przedmiot zamówienia na zaprojektowanie          

i wykonanie robót budowlanych  w rozumieniu   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

 

 

• Dane ogólne 

Zamawiający 

Gmina Iwaniska     Rynek 3, 27-570 Iwaniska, Tel/fax 15 860 12  54 , 

email: inwestycje@iwaniska.pl; adres www: www.iwaniska.eu 

Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Koncepcja projektowa 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Inwestycja dotyczy miejscowości Mydłowiec (teren po byłym PGR) i obejmuje: 

a/ Budowę chodnika o długości 330 m i szerokości 2,0 m; 

b/ Budowę parkingu wraz z monitoringiem i oświetleniem 

c/ Budowę placu zabaw 

d/ Wykonanie siłowni zewnętrznej   

e/ Oświetlenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i oczyszczalni ścieków  oraz 

monitoring tych terenów 

f/ Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; 

g/  Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i kontenerową oczyszczalnią ścieków  

o wydajności 7,5 m3/dobę 

  

Inwestycja ma na celu poprawę jakości sieci wodociągowych oraz na zwiększenie 

dostępu do sieci kanalizacyjnej – wpłynie na efektywne gospodarowanie zasobami 

wodnymi. Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

Powstanie placu zabaw z siłownią umożliwi integrację oraz aktywizację 

mieszkańców. 

 

1.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

a/ Teren opracowania : Mydłowiec  Nr działki 567, 569, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 

605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 618 (obręb Mydłów). 

Istniejący teren po byłym PGR zabudowany budynkami mieszkalnymi                                     

i gospodarczymi. Do budynków doprowadzone przyłącza wody z sieci wodociągowej 

oraz kanalizacji do zbiornika na nieczystości ciekłe. Na działkach nr 567 i 569 

znajdują się ujęcia wody. W terenie zlokalizowana również napowietrzna sieć 

elektryczna niskiego i średniego napięcia.  

Powierzchnia objęta zagospodarowaniem   – ok. 28 500 m2 

 

b/ Istniejąca obsługa komunikacyjna 

Działki mają bezpośredni dostęp z drogi gminnej istniejącymi wjazdami.  

 

c/ Istniejąca  zabudowa i infrastruktura 

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, istniejące  

utwardzenia o nawierzchni żwirowej, droga gminna o nawierzchni asfaltowej. 

Działki uzbrojone. Istnieje sieć elektryczna napowietrzna z oświetleniem terenu, 

przyłącza wody z sieci wodociągowej oraz kanalizacji do zbiornika na nieczystości 

ciekłe.  

 

1.2 Projektowane zagospodarowanie: 

-Chodnik z kostki betonowej długości około 330 mb i szerokości 2,0 mb.  

-parking w ilości 10 miejsc postojowych, nawierzchnia z kostki betonowej                             

z wydzielonymi stanowiskami dla pojazdów, w tym dla osób niepełnosprawnych;  

- w obrębie parkingu projektuje się plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną; 

- oświetlenie terenu placu zabaw, siłowni, biologicznej oczyszczalni ścieków; 



- teren  placu zabaw i siłowni  objęty monitoringiem; 

- w  obrębie zabudowań projektuje się przebudowę sieci wodociągowej zasilanej                 

z ujęcia z przyłączami do budynków mieszkalnych; 

- ponadto projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej tj.  przyłącza z budynków  

do projektowanej kontenerowej biologicznej  oczyszczalni ścieków o wydajności                

do 7,5 m3/dobę. 

 

1.3 Szczegółowy opis elementów zagospodarowania: 

 

Ad. a Wykonanie chodnika. 

Wytyczne materiałowe do chodnika: 

- Nawierzchnia kostka betonowa gr. 6 cm. Podbudowa podsypka piaskowo-

cementowa gr. 10 cm, podbudowa z tłucznia o frakcji od 5-65 mm  - gr. 20 cm. 

Podsypka piaskowa gr.10 cm. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm. 

Chodnik długości -  330 mb, szerokości 2,0 m i zwieńczony obustronnie obrzeżami. 

Pow. chodnika  – 660 m2 

 

Ad. b Wykonanie parkingów tym dojazd do parkingów projektowanym zjazdem z 

drogi gminnej oraz dojście i dojazd do siłowni zewnętrznej i placu zabaw. 

Wytyczne materiałowe :: 

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm. Podbudowa podsypka piaskowo-

cementowa gr. 10 cm, podbudowa z tłucznia o frakcji od 5-65 mm  - gr. 40 cm. 

Podsypka piaskowa gr.15 cm. Krawężniki betonowe gr. 15 cm i wysokości 30 cm. 

Projektowana liczba miejsc parkingowych – 10 sztuk, w tym: 1 miejsce dla osób 

niepełnosprawnych. 

Powierzchnia parkingu wraz z  wjazdem z drogami manewrowymi, dojazdem                         

i  dojściem do siłowni i placu zabaw - 395,00 m2 

 

Ad. c Wykonanie placu zabaw: 

Plac zabaw wyposażony w piramidę wspinaczkową, bujaki na sprężynie, huśtawkę 

podwójną oraz karuzele. Odległości bezpieczne (strefy bezpieczeństwa)                           

od poszczególnych urządzeń zgodnie z  normami i zaleceniami producenta. Wokół 

urządzeń w obrębie strefy bezpiecznej projektuje się maty gumowe bezpieczne z płyt 

gumowych SBR oraz EPDM  gr. 40 mm chroniące dzieci podczas upadku z 

urządzeń.  

Podłoże do montażu mat gumowych  z betonu jamistego  na  gr 10 cm zatartego na 

gładko wykonanego  na podbudowie tłucznia gr 20 cm fr. od 0 do 31 mm oraz Na 

podsypce z piasku gr. 10 cm. Obrzeża placu gumowe gr. 5 cm. 

Powierzchnia placu zabaw: -  250,00 m2 w tym strefa bezpieczna z  gumy  pow. ok. 

163 m2. 

Pozostała część  (87 m2) obsiana trawą. 

   

Kolorystyka wszystkich elementów i urządzeń do ustalenia na etapie wykonywania 

projektu budowlanego. Wszystkie urządzenia na placu zabaw muszą posiadać 

niezbędne atesty oraz dopuszczenie do użytkowania. Montaż urządzeń za pomocą 



gotowych kotew do podłoża i fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta. 

Projektowane urządzenia montowane jako gotowe obiekty. Teren placu zabaw 

odgrodzony siatką panelową wysokości 1,5 m wraz z dwiema furtkami szerokości 

1,0m. Podmurówka z gotowych elementów betonowych wys. 25 cm, słupki stalowe 

obsadzone w betonie. Ogrodzenie panelowe standardowe i segmentowe w kolorze 

zielonym. Panele stalowe powlekane  grubości 5 mm. Ogrodzenie dł. -  63.0  mb.  

 

 

Ad. d Wykonanie siłowni zewnętrznej:  

Siłownia zewnętrzna wyposażona w następujące urządzenia: 2x orbitek, 2x wioślarz 

oraz 2x biegacz. Montaż urządzeń za pomocą gotowych kotew do fundamentów 

betonowych zgodnie z zaleceniami  producenta. Projektowane urządzenia 

montowane jako gotowe obiekty z wymaganym strefami.  Wszystkie urządzenia                  

na terenie siłowni zewnętrznej muszą posiadać niezbędne atesty oraz dopuszczenie 

do użytkowania. Nawierzchnia terenu  siłowni zewnętrznej z  kostki betonowej gr. 6 

cm na podbudowie piaskowo-cementowej gr. 10 cm. warstwy tłucznia gr 15 cm                    

i piasku gr 10 cm. Teren utwardzony z kostki betonowej zamknięty obrzeżami 

betonowymi 8 x 30 cm obsadzonymi na zaprawie betonowej.  

 

Powierzchnia siłowni zewnętrznej:     -  195,00 m2 

 

Ad. e Oświetlenie placu zabaw i siłowni i oczyszczalni ścieków oraz monitoring tych 

terenów  

Projektuje się oświetlenie w/w  terenu wraz z monitoringiem,  

Fundamenty pod lampy oświetleniowe gotowe, żelbetowe. Dwa słupy oświetleniowe 

stalowe wys. 8 m, jeden przy oczyszczalni o takich samych parametrach. Słupy 

ocynkowane z wysięgnikami. Lampy typu LED o zasilaniu hybrydowym – panele 

fotowoltaiczne + turbina wiatrowa. Projektowany monitoring zdalnego sterowania                 

o zasilaniu elektrycznym z przekaźnikiem 4G/LTE (wyposażone w specjalistyczne 

karty SIM do kamer CCTV bez limitów danych i ze stałym adresem IP) do rejestratora 

którego należy zamontować w budynku obsługi ujęcia wody. Rejestrator IP 4K NVR 

(4 kanały, 40 Mb/s, 1xSATA, VGA, HDMI, 4xPoE, H.265/H.264) lub równoważny. 

Dysk HDD do zapisu danych z kamer o pojemności min. 6 TB. Ponadto rejestrator 

wyposażyć w monitor min. 22” do podglądu obrazu. 

Parametry rejestratora dostosowane do kamer i przekaźników wymagana wysoka 

rozdzielczość i czytelny przegląd z  rejestratora z możliwością nagrywanie                       

na urządzenia przenośne. Kamery umiejscowione na projektowanych słupach 

oświetlenia zewnętrznego. Kamery stałe z zasilaniem elektrycznym. 

 

Ad. f Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie nowego 

odcinka sieci z ujęcia wody wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Sieć 

wodociągowa wykonana z rur PE100 SDR17 DN90x5.4 mm. Na odcinku sieci 

projektuje się dwa hydranty nadziemne ᴓ80  o wydajności 10 l/s z samoczynnym 

odwodnieniem, podwójnym zamknięciem, na ciśnienie PN16 (1,6 MPa), montowane 



wraz z zasuwą odcinającą. Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych z rur 

PE100 SDR11 DN40x 3,7 mm z  zasuwami odcinającym oraz obudowami 

teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi. Sieć wodociągowa posadowiona na 

głębokości min. 1,5m.   

Łączna długość odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN90x5.4 mm: ok. 302,40 mb 

Łączna długość przyłączy wodociągowych z rur PE DN40x 3,7 mm: ok. 69,30 mb 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-

10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                     

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę 

nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po jednej stronie wykopu,                 

a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty                       

o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić         

do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. 

Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu     

w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo 

drogowe. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w kosztach budowy. Jeżeli 

nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy 

wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji 

wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy zasypie rur wodociągowych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                    

w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, 

umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami 

gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz 

starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie kielichowe. Odbiór 

robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 

 

Ad. g Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

Projektuje się budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej 

kontenerowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę. Przyłącza                      

od budynków do sieci kanalizacyjnej z rur PVC 160x4.7mm SN8 klasa S lita. 

Średnica kanałów powinna być dobrana na przepływ maksymalny dla docelowej 

ilości ścieków. Dla rur kanalizacyjnych PVC 160 mm klasy „S” minimalny spadek 

wynosi 0,35% przy założeniach wypełnienia kanału na poziomie 30%. Sieć 

kanalizacyjna posadowiona na głębokości min. 1,0m. W miejscach podłączeń i zmian 



kierunków przewody kanalizacji grawitacyjnej uzbroić należy w studnie tworzywowe   

o średnicach 315 mm dla przyłączy oraz 600 mm dla podłączeń i zmian kierunków 

kanałów głównych. Wszystkie studnie wyposażyć we włazy żeliwne: klasy D dla 

studni zaprojektowanych w parkingach, drogach niezależnie od kategorii ruchu                  

i poboczach; klasy B dla studni prowadzonych w pozostałych terenach. Dodatkowo 

dla studni prowadzonych w nawierzchniach parkingów i dróg wydać w projekcie 

studnie z pierścieniami odciążającymi. 

Ścieki odprowadza się do kontenerowej oczyszczalni ścieków o wydajności                       

do 7,5 m3/dobę. Oczyszczalnię montuje się jako gotowy element na żelbetowej płycie 

fundamentowej gr. 15 cm. Oczyszczalnia wyposażona w pompownię, zbiornik 

reaktora biologicznego, zbiornik na osady ściekowe oraz zbiornik na oczyszczoną 

wodę.  Zbiornik wykonany z płyt polipropylenowych łączonych metodą spawania. 

Zbiornik po zamontowaniu na płycie musi zostać obsypany warstwą gruboziarnistego 

piasku, żwiru o wielkości frakcji 4-8 mm. Minimalna grubość obsypania – 30 cm. 

Przepompownia jest częścią układu oczyszczalni ścieków. Służy również                         

do mechanicznego wstępnego podczyszczenia przed obróbką biologiczną oraz                

do wyrównywania dopływu. Przepompownie z tworzywa sztucznego wykonane z płyt 

polipropylenowych (PP) lub rur falistych PP metodą spawania mogą być instalowane 

tylko w przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej dna pompowni, 

w innym przypadku należy zastosować np. betonowy zbiornik przepompowni.                 

W wyniku oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, jako produkt uboczny 

powstaje osad nadmierny. Jest on magazynowany w zbiorniku osadu nadmiernego 

skąd jest okresowo wywożony wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków 

posiadającą gospodarkę osadem nadmiernym. W związku z zastosowaniem 

przedłużonego czasu napowietrzania i filtracji fluidalnej efekty oczyszczania są 

bardzo wysokie. Pozwala to spełnić zaostrzone normy związane z odprowadzaniem 

ścieków oczyszczonych do odbiornika o minimalnym przepływie. Gwarantowane 

przez producenta efekty oczyszczania spełniają warunki przepisów ochrony 

środowiska. Wody po oczyszczeniu będą trafiać do szczelnego zbiornika na wody               

o pojemności 30 m3. Woda ta będzie okresowo opróżniana beczkowozami                         

i wywożona poza teren ujęcia wody. 

Podczas wykonywania prac związanych z siecią kanalizacyjną przestrzegać norm               

i przepisów prawnych, w szczególności PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne 

dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 16932:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Systemy pompowe. PN-

EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

Długość sieci   kanalizacyjnej z przyłączami:  ok. 226,30 mb 

Ilość studni Φ315:       6 

Ilość studni Φ600:       1 

 

Do zasilania oczyszczalni ścieków doprowadzić przewód elektryczny zasilający                  

z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej. Teren oczyszczalni ogrodzić siatką 

panelową wys. 1,5 m montowanej do słupków stalowych. Podmurówka z gotowych 

elementów betonowych, słupki stalowe obsadzone w betonie. W ogrodzeniu 



projektuje się furtkę szer. 1 m. oraz bramę wjazdową sz. 40.00 m Ogrodzenie dł.                

ok. 43 mb. 

 

 

Warunki gruntowe 

W terenie występują dobre warunki gruntowe. Do poziomu 1,5m p.p.t. grunt stanowią 

gliny piaszczyste oraz piaski. Woda gruntowa nie występuje do poziomu 1,5m p.p.t.   

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO   W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

2.1. ZAKRES RZECZOWY 

Opracowanie    projektu     budowlanego oraz wykonawczego w niezbędnym zakresie 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

 

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych                     

w szczególności: obsługę geodezyjną, geologiczną, wykonanie  przyłączy. 

Zagospodarowanie placu budowy - oznaczyć i ogrodzić teren budowy i inne miejsca, 

które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy. Zapewnić stały 

dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Zapewnić na czas trwania budowy kierownictwo robót. Przez osoby posiadające 

właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. Utrzymać porządek na terenie 

budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpadki oraz 

śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego                                     

z przeznaczeniem. 

 

 

2.3. WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest wykonać dokumentację techniczną pełno branżową (Projekt budowlany                          

i wykonawczy, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, inwentaryzację 

powykonawczą oraz inne niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania), oraz 

uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację.  

Projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno budowlany oraz projekt 

techniczny należy opracować w min. 4 egzemplarzach. Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz przedmiar wraz z kosztorysem inwestorskim wykonać 

w 2 egzemplarzach. Całość dokumentacji należy opracować w wersji papierowej oraz 

z wersji elektronicznej nagranej na płytę CD (opisy  formacie .doc  i .pdf, rysunki w .pdf 

i .dwg, natomiast przedmiar, kosztorys w .ath i .pdf, a specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót w .doc i .pdf). 

Ponadto należy opracować harmonogram rzeczowo finansowy przed 

podpisaniem umowy na realizację zadania. 

W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania (niżej wymienionych) aktualnie 

obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty               



 

i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim. 

Harmonogram robót - terminy zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego 

z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiający winien uzyskać 

wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają. 

 

 

2.4. WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane              

i odbierane przez Inspektorów Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie               

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na realizację 

zadania należy zapewnić nadzór autorski składający się z wielobranżowych 

projektantów 

opracowujących Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy. Prowadzenie robót, 

ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym. 

 

 

Uwaga! 

Wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać atesty 

świadectwo zgodności z obowiązującymi normami oraz być dopuszczone                         

do stosowania w placówkach tego typu. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość 

wykonania i dokładność prac, 

 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

• Zakres i treść projektu budowlanego powinna  być dostosowana do specyfikacji               

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), 

zawartość projektu  budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. art. 34 ust. 3.  Projekt 

budowlany powinien zawierać: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, 

obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy 

istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze 

wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 

odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów 

sąsiednich; 

2) projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny, określający funkcję, formę               

i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną 

oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, 

ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób 

niepełnosprawnych; 



 

3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, 

oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, 

zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich                              

oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

5) informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2020 poz. 1609                   

z  późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. (Dz. U. poz. 463). 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                    

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                 

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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 (Dz. U. poz. 2458) 

 

Załączniki: 

1. Koncepcja projektowa, 

2. Kopia mapy zasadniczej, 

3. Kopia mapy ewidencyjnej, 

4. Wypis z ewidencji gruntów. 

5. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16796118_art%2834%29_2?pit=2016-03-23
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