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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
na opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego 

dla zadania  : 
KMP KALISZ – ROZBIÓRKA  ZESPOŁU  BUDYNKÓW 

Z ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU 
 

I. Zamawiający  
 Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu 
 60-844 Poznań 
 ul. Kochanowskiego 2a 

 
II. Lokalizacja inwestycji  
Komenda Miejska Policji w Kaliszu  
ul. Kordeckiego 36 
62-800 Kalisz  

 
III. Wymagania ogólne  
Opracowanie nalez y wykonac  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczego lnos ci : 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 2004r. w sprawie 

szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uz ytkowego  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie 
okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t 
budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym 

c) Ustawą Prawo budowlane  
d) Ustawą Prawo zamo wien  publicznych  

 
 

IV. Opis stanu istniejącego  
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36 i jest 
uz ytkowany przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu.  
Na terenie usytuowany jest przeznaczony do rozbio rki zespo ł trzech budynko w 
(poliklinika, bursa, stoło wka). Są to budynki wielokondygnacyjne, podpiwniczone, 
wykonane w technologii tradycyjnej, kryte stropodachem. S ciany zewnętrzne budynku 
wykonane w systemie tradycyjnym. Klatki schodowe – z elbetowe. Posadowiony na 
fundamentowych ławach betonowych i z elbetowych ze s cianami zewnętrznymi o grub. 38 
cm  z cegły ceramicznej.  S ciany konstrukcyjne wewnętrzne o grubos ci 25 cm, s ciany 
działowe z cegły ceramicznej o grub. 12 cm, stropodach wentylowany konstrukcji 
z elbetowej z płyt korytkowych, kryty papą, wykonana termoizolacja – płyta PW11. Stropy 
między kondygnacyjne  z pustako w DMS . Nadproz a z belek prefabrykowanych , 
z elbetowych typu L-19. Schody wewnętrzne i podciągi z elbetowe. Stolarka okienna 
drewniana. Posadzki z tworzyw sztucznych, w piwnicach  cementowe.  Budynek 
wyposaz ony w instalację elektryczną wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 
 
Powierzchnia uz ytkowa obiekto w  :  4.484 m3  w tym:   3.160 Poliklinika + 781 stoło wka 
+ 543  bursa  
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Kubatura obiekto w :  22.281 m2  w tym:  15.567 Poliklinika + 4.143 stoło wka + 2.571 
bursa  

 
V. Temat zadania : 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje rozbiórkę kompleksu budynków, na 
który składają się budynek Polikliniki, budynek bursy oraz budynek stołówki. Na terenie 
po rozebranych obiektach przewiduje się budowę budynku garażowego dla 
6 samochodów osobowych oraz dla 2 samochodów dostawczych. Planuje się również 
rozbudowę istniejącej wiaty garażowej o 25 miejsc postojowych oraz o stanowisko 
bezdotykowej myjni samochodowej łącznie ze stanowiskiem wyposażonym w sprzęt do 
czyszczenia wnętrz pojazdów. 
Planuje się także utwardzenie terenu i utworzenie 30 miejsc postojowych dla pojazdów 
służbowych oraz policjantów i pracowników policji. Cały teren objęty opracowaniem 
będzie oświetlony. 
Głównym efektem rzeczowym będzie nowy budynek garażowy dla samochodów 
osobowych oraz busów o pow. użytkowej ok. 170 m2 oraz wiata garażowa 205 m2 
z dwustanowiskową myjnią bezdotykową dla samochodów osobowych oraz busów 
45 m2 . 
W kwestii zagospodarowania terenu uzyskane efekty rzeczowe to wykonanie miejsc 
postojowych oraz dróg komunikacyjnych z wydzielonym chodnikiem. Cały teren  będzie 
oświetlony 6 szt. lamp o charakterze parkowym. Pow. terenu utwardzonego będzie 
wynosiła ok. 1 150 m2, natomiast terenu zielonego ok. 2 240 m2. 
 

VI. Zakres opracowań :  
ETAP I  
Projekt koncepcyjny ,  
Wykonany z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego przekazanych podczas spotkan  
roboczych oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepiso w w szczego lnos ci 
poz arowych i sanitarnych,  zawierający, co najmniej:    
- opis przyjętych rozwiązan  technicznych, funkcjonalnych i materiałowych  
- rzuty obiekto w  
- projekt  zagospodarowania terenu (m.in. obiekty, drogi, parkingi, chodniki, os wietlenie, 
zielen )  
 
ETAP II  

a) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) 
- wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 
2004r. w sprawie szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uz ytkowego. 

UWAGA: 
1. Układ PFU (strona tytułowa, częs c  opisowa, częs c  informacyjna) winien byc  

zgodny z paragrafami Rozporządzenia. W przypadku braku koniecznos ci 
wykonania, kto regos  z elemento w nalez y go przywołac  i dodac  zapis „nie dotyczy” 

2. Inwentaryzację będącą elementem PFU nalez y umies cic  w odrębnym opracowaniu 
(segregatorze) i wykonac  w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na rozbiórkę 
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Należy ją wykonać w formie graficznej i opisowej. Część rysunkowa musi zawierać 
co najmniej rzuty z wymiarami, a w część opisowa - opis konstrukcji w zakresie 
niezbędnym do wyceny i przeprowadzenia rozbiórek.  
Uwaga :  Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Zleceniobiorcę odkrywek, o ile 
nie spowoduje to uszkodzenia konstrukcji lub istotnego naruszenia struktury 
elementów wykończenia. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną 
i finansową za ewentualne skutki uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku 
jego działania w tym zakresie. Zleceniobiorca uzgodni z użytkownikiem termin 
wykonania oraz zakres i sposób zabezpieczenia odkrywek.  

 
b) Wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych  
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie 
okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t 
budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym 

UWAGA : 
Należy uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień, map, decyzji itp. umożliwiających realizację robót budowlanych;  
należy określić zakres dokumentacji wymagany prawem (konieczne decyzje – 
pozwolenia, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, inne 
opracowania),  

 
c) Wyliczenie planowanych kosztów robót budowlanych   
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie 
okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t 
budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym 

UWAGA : 
Należy uwzględnić koszty wykonania robót budowlanych w tym nasadzeń zieleni oraz 
wyposażenia; 
należy określić zakres robót z podziałem kosztów na poszczególne branże oraz 
poglądowy wykaz wyposażenia z podziałem na pomieszczenia 
  
 3) DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA – w ilości ilustrującej stan istniejący  
-zdjęcia budynku z zewnątrz – elemento w wymagających rozbio rki oraz terenu objętego 
opracowaniem,  
-zdjęcia wnętrz budynku - pomieszczenia przykładowe i charakterystyczne, 
-zdjęcia  pokazujące  stan  zagospodarowania sąsiedniego  terenu,   
 
 

VII. Ilość i forma opracowania : 
I ETAP  -  Projekt koncepcyjny: 
             – w formie graficznej i opisowej, 
Część rysunkowa musi zawierać rzut z wymiarami i nazwami obiektów/ pomieszczeń, 
zestawieniem powierzchni oraz min. 5 ujęć wizualizacji aksonometrycznych, a część 
opisowa – opis rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i materiałowych. 

 wersja papierowa  
3 egz. - format rysunków A3, oprawione np.: w skoroszyt plastikowy wpinany,  
wyposażony w wąsy i grzbiet umożliwiający wpięcie w segregator 
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 wersja elektroniczna  
3 egz. - płyta lub pendrive ,  z podziałem na dwa foldery :  

wersja edytowalna - format plików doc. docx. exl. exlsx. dwg. ath 
oraz  
wersja nieedytowalna (SCANY – wydrukowanego i podpisanego opracowania)  - format 
plików pdf.  

 
II ETAP -  Całość opracowania :  

 wersja papierowa  
3 egz., rysunki - format A3, opis - format A4, oprawione np.: w skoroszyt plastikowy 
wpinany, wyposażony w wąsy i grzbiet umożliwiający wpięcie w segregator 

 wersja elektroniczna  
3 egz. - płyta lub pendrive ,  z podziałem na dwa foldery :  
wersja edytowalna - format plików doc. docx. exl. exlsx. dwg. ath 
oraz  
wersja nieedytowalna (SCANY – wydrukowanego i podpisanego opracowania)  - format 
plików pdf.  
 
 

VIII. Terminy realizacji opracowań :   
a) Przekazania do ugodnienia Projektu koncepcyjnego – 5 dni od daty podpisania 

zlecenia  
b) Przekazania kompletu opracowań – do 5 dni roboczych od daty akceptacji 

Projektu koncepcyjnego  
 

IX. Inne wymagania : 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
b) Oferty należy składać na elektronicznej  platformie  zakupowej 
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
d) Wykonawca uwzględni w cenie i organizacji wykonania zamówienia konieczność 

uczestniczenia w spotkaniach roboczych na terenie objętym opracowaniem w 
Kaliszu lub/ i w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu.   

e) Propozycja Projektu koncepcyjnego podlega zatwierdzeniu do dalszej realizacji 
przez Zamawiającego; Zamawiający zgłosi uwagi do aranżacji, które 
Zleceniobiorca winien uwzględnić podczas dalszej realizacji zlecenia, 

f) Zamawiający oczekuje, że Zleceniobiorca będzie proponował rozwiązania 
racjonalne i ekonomiczne pod względem wykonania oraz kosztów, 

g) Koszt całości zamówienia obejmuje wykonanie przez Zleceniobiorcę wszelkich 
czynności związanych z jego wykonaniem, w szczególności dojazdy, wykonanie 
odkrywek i usunięcie ich istotnych skutków, uzyskanie niezbędnych decyzji, 
opinii, uzgodnień, map itp. 

h) Przedmiot umowy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
X. Zasady odbioru i płatności : 
a) Opracowanie należy dostarczyć w terminie umownym do siedziby Wydziału 

Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a,  60-844 
Poznań  
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b) Opracowanie każdego z etapów podlega ocenie i odbiorowi  
c) W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający może odmówić 

odbioru i naliczyć kary umowne lub wyznaczyć termin max. 7 dni roboczych na 
usunięcie wad i w przypadku ich usunięcia w wyznaczonym terminie uznać termin 
wykonania zlecenia za dotrzymany. 

d) Podstawą do wystawienia  faktury  jest dokonanie odbioru i podpisanie przez 
Zamawiającego Protokołu odbioru całości opracowania. 

e) Termin płatności - do 30 dni  od  daty  wpływu  faktury  do siedziby  
Zamawiającego,  przelew 

 
 

XI. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku : 
a) zwłoki w przekazaniu zakresu  

I ETAPU  - Projekt koncepcyjny 
- w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłoki w przekazaniu zakresu  
II ETAPU  - całość opracowania   
- w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze całości przedmiotu umowy 
- w wysokości 3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

 
XII. Inne wymagania  

a) okres  gwarancji  minimum 24 miesiące od dnia odbioru opracowania, 
b) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
 

XIII. Kryterium oceny ofert  
Cena  oferty  -  100% 

 
 

XIV. Załączniki : 
mapa z oznaczeniem zakresu opracowania  

 
 

XV. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym 
zapytaniu i jest świadomy  odpowiedzialności  prawnej  za   złożoną 
ofertę. 

 
 

XVI. Osoby do kontaktu :  
 wizja na miejscu – Naczelnik Wydziału Finansów i Zaopatrzenia 
                                          p. Tomasz Kowalczyk tel.  516 904 819 (KMP Kalisz) 
 kwestie merytoryczne – p. Iwona Przewoźna tel. 47 77 124 68 (KWP Poznań) 


