
Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie, tj.: sporządzenie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych, 

polegającymi na rozbiórce starych warsztatów szkolnych i budowie nowego budynku 

usługowego o funkcji biurowej wraz z infrastrukturą, wolnostojącego, na działkach 

ewidencyjnych 214/9, 214/7 i 214/3 z obr. 99 przy ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-819 

Gdańsk w ramach inwestycji pn.: „ Budowa nowego budynku biurowego poprzez 

wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w 

ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska na działkach 214/9, 214/7 i 

214/3 obr.0099 przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku ”, na podstawie obowiązujących 

przepisów, standardów i norm oraz potrzeb użytkownika. Zamówienie należy 

zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia wraz z 

programem funkcjonalno - użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ oraz 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.  

Opracowanie obejmować ma swym zakresem oczekiwania Zamawiającego, określone 

poprzez:  

1) wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem projektu rozbiórki warsztatów 

szkolnych znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji wraz z uzyskaniem 

na nią Decyzji PWKZ,           a następnie zgłoszenie tej rozbiórki / bądź wniosek 

o pozwolenie na rozbiórkę do organu architektoniczno-budowlanego oraz 

wykonanie wszelkiej dokumentacji, uzgodnień, ekspertyz o ile takie będą 

wymagane i niezbędne w celu wykonania w/w rozbiórki,  

2) wykonanie rysunków, szkiców, dokumentacji niezbędnej do akceptacji 

przyjętych założeń i uzgodnienia kształtu, architektury, sylwety i detali 

architektonicznych nowego obiektu w celu uzyskania akceptacji  Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, której finałowym efektem 

będzie Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych wydana przez 

PWKZ, na podstawie której Wykonawca ubiegać się będzie o Pozwolenie na 

budowę (pnb) przez organ administracji budowlanej. Zastrzega się że wszelkie 

dokumenty jakie może wymagać PWKZ niezbędne do otrzymania pnb przez 

PWKZ, leżą po stronie Wykonawcy, 

3) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami, ekspertyzami, odstępstwami, decyzjami które będą wymagane 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa również w zakresie warunków 



technicznych, bezpieczeństwa użytkowania i konstrukcji oraz bezpieczeństwa  

pożarowego oraz dostosowania obiektu             do korzystania z niego przez 

osoby ze szczególnymi potrzebami,  na podstawie których należy 

zaprojektować przedmiotowy obiekt wraz z jego otoczeniem (w tym analizą 

otoczenia                      i oddziaływania obiektu – o ile będzie taka wymagana). 

W wyniku tego, na tej podstawie             do Wykonawcy należy uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 

4) wykonanie projektu wielobranżowego – wykonawczego ze STWIOR, 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż. 

Uwaga: przy rozpatrywaniu – analizie usytuowania obiektu  zgodnie z zapisami 

mpzp, należy rozpatrywać wszystkie działki będące własnością Województwa, tj. 

dz. nr 214/7, 214/9, 214/3 obr.0099. 

1. Poza przedmiotem określonym w ust. 1, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

do podstawowych obowiązków projektanta w ramach kontraktu należy m.in. 

sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu  

administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:  

1) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące sporządzonej 

dokumentacji kontraktowej na etapie postępowania przetargowego na 

nadzór inwestorski , 

2) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji   z projektem,  

3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych  w projekcie, zgłoszonych przez strony 

procesu budowlanego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty rozbiórkowe starych 

warsztatów szkolnych a następnie roboty budowlane polegające na 

wybudowaniu nowego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz opisu 

zawartego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy  określone w Umowie. 

1) I etap: wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek dawnych warsztatów 

szkolnych oraz dokumentacji projektowej nowego budynku biurowego, przy 

czym termin wykonania tego etapu wynosi maksymalnie 4 miesiące od 



podpisania umowy w wyniku czego otrzymane zostanie pozwolenie na budowę 

; 

2) II etap: wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórkami  dawnych 

warsztatów szkolnych, wykonanie dokumentacji wykonawczej, przygotowanie 

placu pod budowę, przy czym termin wykonania tego etapu wynosu 

maksymalnie 1 miesiąc od dnia otrzymania pozwolenia na budowę; 

3) III etap: wykonanie budowy nowego budynku biurowego w terminie 

maksymalnie  14 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych związanych 

z rozbiórkami  dawnych warsztatów szkolnych, jednak nie później niż do dnia 

20 grudnia 2023 roku. 

W zakresie prac projektowych przedmiot zamówienia obejmować będzie : 

W ramach etapu I należy wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek dawnych 

warsztatów szkolnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku 

biurowego. Na dokumenty wymienione powyżej  należy otrzymać stosowne decyzje, 

zgłoszenia i pozwolenia. 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące założenia: 

a) zakłada się wykonanie rzutów budynku z analizą ustawienia mebli pod kątem 

przestrzeni biurowej: salek konferencyjnych, pokoi biurowych, komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń technicznych, zaplecza socjalno-bytowego. 

Zaaranżowanie przestrzenne w budynku polegać ma na stworzeniu możliwości 

ustawiania stanowisk pracy biurowej dedykowanej pod kątem planowanych w 

tym miejscu  jednostek organizacyjnych; 

b) należy zaprojektować konstrukcję obiektu w tym: 

c) opracować przekrój wysokościowy,  

d) elewację obiektu wraz z użytymi materiałami, 

e) możliwości podłączenia do mediów, 

f) uwarunkowania p.poż (ewakuacja i klasyfikacja w kat oddzielenia p.poż – il. 

osób; również pod kątem sąsiadujących istniejących budowli), 

g) nasłonecznienie / oświetlenie / zaciemnienie, 

h) założenia związane z klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, 

i) rysunki i szkice poddawane będą „konsultacjom” z Zamawiającym, z którym 

należy je uzgodnić w celu dalszych prac projektowych.  



j) w przypadku uwag Zamawiającego dotyczących zaprezentowanych przez 

Wykonawcę rysunków i szkiców projektowych, Wykonawca na własny koszt 

naniesie do nich niezbędne poprawki. 

1) Opracowując Projekt budowlany dla administracji architektoniczno-budowlanej 

należy wykonać: 

a) mapę terenu do celów projektowych,  

b) dokumentację geologiczną terenu,  

c) uzyskać zgody i uwarunkowania dostawców mediów, 

d) dokumentację na podstawie której Wykonawca otrzyma Decyzję PWKZ, 

e) projekt zagospodarowania terenu, projekt arch- bud zawierający rysunki 

techniczne : rzuty, elewacje, przekroje , zgodnie z zasadami Prawa 

Budowlanego, załączniki formalno- prawne (w tym  uzgodnienia – m.inn z  

rzeczoznawcami i Prawomocną Decyzję  PWKZ ). 

f) Projekt należy wykonać w trybie: zg. z Prawem budowlanym na podstawie 

istniejącego mpzp oraz Decyzji PWKZ . 

g) na podstawie Projektu budowlanego, Inwestor otrzymuje Pozwolenie na 

budowę. 

W ramach etapu II należy wykonanie dokumentacji wielobranżowej wykonawczej na 

podstawie projektu budowlanego, której zakres zawierać ma m.in.: dokładny przebieg 

instalacji oraz rozwiązań technicznych, szczegółowe zestawienia materiałowe wraz z 

rozwiązaniami technicznymi. Dokumentacja wykonana zostanie przez uprawnionych: 

architekta, konstruktora oraz zespół inżynierów branży: elektrycznej, teletechnicznej ( 

instalacje IT),sanitarnej. Ma ona służyć Wykonawcy robót budowlanych i zawierać 

STWiOR. 

W ramach etapu III należy skompletować i przekazać Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności przekazanie 

dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi pozwoleniami, opiniami, zgodami 

zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami i przepisami prawa a także w 

szczególności :  gwarancji, instrukcji obsługi, aprobat technicznych, atestów i  

certyfikatów, deklaracji zgodności z PN, zaświadczeń dotyczących urządzeń i 

materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę podczas robót, protokołów 

technicznych, protokołów badań, protokołów przeglądów, itp., oraz pozostałych spraw 

zaistniałych w toku prac budowlanych, dotyczących przedmiotu umowy. 



W zakresie prac budowlanych przedmiot zamówienia obejmować będzie : 

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i mediów oraz uzyskanie 

wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dla przedmiotu umowy, 

wymaganych przepisami prawa o ile takie będą konieczne. Opracowanie i 

przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

– BIOZ, w okresie 7 dni od dnia otrzymania pozwolenia bądź potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia na rozbiórkę.  Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 

Zagospodarowanie, zabezpieczenie i organizacja miejsca robót z zachowaniem 

należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót oraz utrzymanie w 

czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Zapewnienie swobodnego 

poruszania się po drogach znajdujących się w sąsiedztwie remontowanego budynku. 

Wykonawca może składować wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, 

odpady i śmieci a następnie ma obowiązek usuwania ich na własny koszt. 

Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenerów na terenie wygrodzonym w celu 

składowania gruzu. Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki muszą być na bieżąco 

wywożone. Miejsce do składowania materiałów, miejsce do wykonywania niezbędnych 

prac przygotowawczych oraz pomieszczenie dla pracowników – Wykonawca zapewni 

w ramach przekazanego terenu pod roboty budowlane. Postępowanie z odpadami 

powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z 23.01.2013 r. o 

odpadach (tj. Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.). Cały koszt wywozu , segregowania, 

składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzącego z 

rozbiórki oraz wszelkie opłaty za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów 

wykonawczych do ww. ustawy) ponosi Wykonawca. Zapewnienie przy robotach 

odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych 

do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. Pełna odpowiedzialność za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez siebie i przez 

podwykonawców oraz osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy.  Ochrona 

mienia Wykonawcy, znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego 

wykonania robót powstałe w wyniku działań lub zaniechania obowiązków wynikających 

z umowy, czy też poza nimi ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji – w przypadku 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 



przez niego poniesione. Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. Wykonawca w razie 

konieczności wykonania robót zamiennych zobowiązany jest do uzyskania pisemnej, 

pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca 

sporządzi protokół konieczności. Wykonanie robót zamiennych jest możliwe przy 

wprowadzeniu lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w 

stosunku do zaprojektowanego pod warunkiem, że nowe rozwiązania będą korzystne 

dla Zamawiającego i nie wpłyną na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót 

wykraczających poza przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za tego 

typu roboty. 

 

 

 

 

 


