
1. Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej remontu obiektów Szkoły Policji w Słupsku w zakresie: 

a) wyposażenia wiat nr 3 i nr 4 przy ul. Zamiejskiej 22 w Słupsku w przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu (PWP), 

b) wyposażenia obiektu magazynowo-warsztatowego przy ul. Głowackiego 2ab-4 

w Słupsku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)  

c) wyposażenia obiektu przy ul. Głowackiego  w układ samoczynnego załączania zasilania 

rezerwowego SZR z wykorzystaniem kabli zasilania podstawowego, 

d) wydzielenia pożarowego jako odrębnej strefy pożarowej magazynu odpadów 

w budynku przy ul. Policjantów 11 w Słupsku.  

Dokumentacja musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 

zapisy zamieszczone 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). 

2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

a) Inwentaryzację stanu istniejącego; 

b) Przeprowadzenie stosownie do potrzeb pomiarów i badań oraz innych opracowań 

niezbędnych do kompletności dokumentacji; 

c) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 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); 

d) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

e) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z zestawieniem 

materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 130, poz. 1389); 

f) Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności 

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; 

g) Wszelkie uzgodnienia, decyzje itp. nie wymienione, a niezbędne i konieczne 

do realizacji robót budowlanych, w szczególności z rzeczoznawcą ds. p.poż; 

h) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

3. Projekty należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie papierowej. Pozostałe 

dokumenty określone w ust. 2 w trzech egzemplarzach w formie papierowej. Do opracowań 

papierowych należy dołączyć ich wersję elektroniczną w formacie plików: doc, ath, dwg 

i pdf. 

4. W przypadku upływu sześciu miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, przed 

przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca potwierdzi aktualną wartość 

kosztorysową zadania. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości oraz wykonania, aby dokumentacja projektowa, 

zawarte tam rozwiązania, technologie, materiały itp. nie ograniczały konkurencji poprzez 

zapisy, które mogłyby dyskryminować lub faworyzować określonego wykonawcę lub 

konkretne produkty (materiały). W związku z powyższym, należy w miarę możliwości 

unikać wskazywania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych, 



producenta, o ile nie jest to uzasadnione specyfiką albo niemożliwością opisania przedmiotu 

zamówienia wystarczająco dokładnie w inny sposób. Ponadto wszędzie tam, gdzie 

w odniesieniu do danego elementu z przyczyn technicznych nie było możliwe pominięcie 

nazwy własnej urządzenia/materiału/producenta, itp., Wykonawca zobowiązuje się do 

zweryfikowania lub w razie braku - zdefiniowania w sposób właściwy parametrów 

równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt budowlany lub założenia 

Zamawiającego w odniesieniu do danego elementu. 

6. Przewidywany termin realizacji prac: 

- rozpoczęcie prac –  w dniu podpisania umowy,  

- zakończenie prac – 30 dni od podpisania umowy. 

7. Gwarancja nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odbioru. 


