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Nazwa 
zamówienia: 

Wykonanie prac projektowych dla zadania pn. "Projekt wielobranżowy 
budynku usługowo – biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki 
nr 148 i 370”. 
 

Lokalizacja:  Gdańsk, ul. Sucha 12, działki nr 148 i 370 obręb ewidencyjny nr 59 
 

  
ZAMAWIAJĄCY: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
Aleja Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk 
http://www.arp.gda.pl/ 

NIP: 5830002002 
REGON: 190044530 
telefon: (58) 32 33 100 
fax: (58) 32 33 200 
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl 
 
 

Ilekroć w OPZ posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny”, „musi” uznaje się, iż pojęcia te są 
tożsame i używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 
zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła Prawa podane w OPZ 
w ich aktualnym brzmieniu.  

Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu zawarcia Umowy.  

W każdym wypadku, kiedy w OPZ, jak również w innych dokumentach związanych z Umową, 
znajdują się odniesienia do aktów prawnych, instrukcji, lub jakichkolwiek innych dokumentów, 
przyjmuje się, że dla Wykonawcy wiążąca będzie ich treść z dnia ogłoszenia o zamówieniu, którego 
niniejszy OPZ dotyczy, z zastrzeżeniem zdania następnego. W wypadku, kiedy jakiekolwiek akty 
normatywne lub dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostały ogłoszone przed 
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, którego niniejszy OPZ dotyczy, lecz w dacie tej nie 
weszły jeszcze w życie, Wykonawca będzie miał obowiązek je stosować, jeśli wejdą one w życie w 
toku realizacji Umowy.  

Nadto w każdym wypadku, kiedy w niniejszym OPZ lub w związku z realizacją niniejszego 
zamówienia zachodzi potrzeba dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez 
Zamawiającego przed jakimkolwiek organem administracji publicznej, należy przez to rozumieć, że 
czynność ta ma zostać wykonana w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, jako 
pełnomocnika Zamawiającego, co Wykonawca winien uwzględnić w kwocie ofertowej. 

Jeżeli w OPZ użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę”, „pozwolenie na rozbiórkę” lub 
„pozwolenie na użytkowanie” przyjmuje się, że zapisy te regulują również sytuacje, w których 
przewidywana będzie większa ilość tych dokumentów. Ponadto w każdym przypadku kiedy 
w OPZ użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę”, „pozwolenie na rozbiórkę” przyjmuje się, 
że w wypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej w tym zakresie, 
dopuszcza się możliwość przygotowania i złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia robót 
budowlanych. 
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1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiot zamówienia i cel inwestycji   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

dla nowoprojektowanego budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku 

zlokalizowanego na działkach nr 148 i 370 w obrębie ewidencyjnym nr 59 w dzielnicy Letnica w 

Gdańsku wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz świadczeniem usług 

nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.  

Opis Przedmiotu Zamówienia określa wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru 

dokumentacji projektowej oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach realizacji inwestycji.  

Projekt powinien przewidywać pomieszczenia niezbędne do założonej funkcji i celu jakiemu ma 

służyć obiekt tj. pomieszczenia biurowe, usługowe, serwerownia, zaplecza techniczno-sanitarne 

oraz socjalne itp. 

Teren określający granicę działek  zajmują działki: nr 148 o powierzchni 5598 m2 dla której Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr GD1G/00010831/0 oraz działkę nr 370 o powierzchni 1289 m2 dla której Sąd Rejonowy Gdańsk 

– Północ w Gdańsku III wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00279092/0. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o 

numerze ewidencyjnym 0510. 

Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty, dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu 

objętego planowaną inwestycją. 

 

Program użytkowy obiektu: 

1) Wytyczne funkcjonalne dla projektowango budynku – powierzchnia NLA nadziemna budynku z 

wyłączeniem części wspólnych, między 7600m2 a około 9000m2. 

2) Przewidzieć zabudowę jak najbardziej optymalną pod względem kosztowym, całkowicie 

podpiwniczoną z jednopoziomowym podziemiem garażowym. Koncepcję wstępną 

architektoniczno – urbanistyczną przedstawić Zamawiającemu w dwóch wariantach. 

Szczegółowy zakres koncepcji został opisany w pkt. 1.3 OPZ (Dokumentacja Projektowa). 

3) Zakłada się lokalizacje pomieszczeń usługowych, usługowo-handlowych na parterze budynku 

z dostępem z poziomu terenu, o zróżnicowanej powierzchni.  

4) Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na pierwszym piętrze i kondygnacjach powyżej. 

Zaprojektować pomieszczenia biurowe Zamawiającego o powierzchni około 1500 m2, 

przeznaczone dla około 150 osób. Aranżacja pozostałej części powierzchni biurowych powinna 
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być zaprojektowana z podziałem na komfortowe strefy systemu zamkniętych pokoi biurowych 

oraz częściowo otwartą przestrzeń biurową typu „open space office”. 

5) Pomieszczenia biurowe z możliwością podziału na przestrzenie najmu. 

6) Główne wejścia do budynku zlokalizować od strony ul. Suchej. 

7) Budynek wyposażyć w jeden centralny trzon komunikacyjny z zespołem wind, klatek 

ewakuacyjnych i szachtów technicznych. 

8) Na parterze przewidzieć hol wejściowy. 

9) Poza jednopoziomowym podziemiem garażowym zapewnić podjazd reprezentacyjny oraz 

miejsca postojowe, parkingowe przed budynkiem 

10) Dojazd do budynku zapewnić poprzez istniejący wjazd od ul. Suchej oraz nowoprojektowany, 

poprzez drogę wewnętrzną. 

11) Usytowanie budynku na działce poprzez zapewnienie najlepszego nasłonecznienia. 

12) Budynek powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie 

obiektu, optymalnie wykorzystując funkcję przeznaczenia budynku. 

13) Budynek powinien spełniać wymagania dotyczące projektowania pod kątem budynków 

użyteczności publicznej i uslugowej. 

14) Przewidzieć oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z monitoringiem. 

15) Uwzględnić ogrodzenie z trzech stron budynku, od frontu pozostawić budynek otwarty, przyjąć 

rozwiązania gospodarki zielenią, przeznaczenie do wycinki, określenie nasadzeń zastępczych. 

16) Należy przewidzieć miejsca na rowery/skutery, możliwość zaprojektowania wiaty rowerowej 

dostosowanej wymiarami i ilością miejsc do nowoprojektowanego budynku 

17) Zagospodarowanie terenu ze zróżnicowanym nasadzeniem, uwzględniającym elementy małej 

architektury. 

18) Nie przewiduje się reklam wolnostojących i reklam na budynku za wyjątkiem szyldów o 

maksymalnej powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością będących integralną 

częścią projektu elewacji. Obligatoryjnie zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń należy projektować w 

oparciu o „Ustawę o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu”, nadto wszelkie ewentualne reklamy itp. muszą być zgodne z treścią Uchwały nr 

XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. 

19) Elewacja budynku biurowo-usługowego powinna spełniać nie tylko funkcję ergonomiczną, ale 

dodatkowo powinna stanowić element ozdobny całej konstrukcji – pasujący do jego biurowo-

usługowego charakteru. Należy uwzględnić dużą ilość przeszkleń uwzględniającą naturalne 

światło dzienne. Stolarka okienna w pomieszczeniach biurowych z możliwością otwierania. 

20) Nie zakłada się etapowania inwestycji. 
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Wszelkie założenia, technologie, rozwiązania projektowe i projekty wymagają akceptacji i 

pisemnego uzgodnienia Zamawiającego. 

 

Realizacja Przedmiotu Zamówienia ma na celu: 

1) stworzenie komfortu warunków pracy jak również zbudowanie pozytywnego wizerunku instytucji 

zarówno wobec kontrahentów jak i własnych pracowników,  

2) zwiększenie zidentyfikowanego zapotrzebowania  na powierzchnie usługowe i biurowe, 

3) podwyższenie warunków użytkowych i socjalnych oraz polepszenie standardów użytkowania,  

4) stworzenie warunków parkingowych, 

5) wybudowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

6) ograniczenie kosztów utrzymania. 

Przedmiot Zamówienia powinien być, wykonany zgodnie z niniejszym OPZ, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, umową, wszelkimi normami, zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej. Dokumentacja powinna zapewniać jej czytelność a także odpowiadać 

wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego 

i oferty na zamówienie dla realizacji zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

1.1.1 Lokalizacja inwestycji w regionie 

Całość zadania projektowego zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście 

na prawach powiatu – Gdańsk w obrębie ewidencyjnym nr 59 na działkach nr 148 i 370. Teren 

przeznaczony pod lokalizację projektowanej zabudowy znajduje się w dzielnicy Letnica, po 

południowo-zachodniej stronie ul. Suchej. Równolegle do ul. Suchej, na południe od terenu 

lokalizacji biegną ul. Uczniowska i dalej Aleja Macieja Płażyńskiego. Po przeciwnej stronie Alei 

Macieja Płażyńskiego  znajduje się stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. 

Teren przeznaczony na inwestycję jest terenem płaskim o niewielkich różnicach rzędnych z 

nielicznymi drzewami i krzewami . Zainwestowanie kubaturowe przeznaczone jest do rozbiórki. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kwocie ofertowej wszelkich okoliczności 

związanych z lokalizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności z koniecznością 

dokonywania uzgodnień z zarządcami infrastruktury oraz uiszczania opłat związanych z wejściem 

na ich teren i konsekwencjami z tymi związanymi. 
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Mapa 1: Lokalizacja projektu w regionie. 
 

1.1.2 Aktualne zagospodarowanie terenu 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

1) Istniejący budynek, widok od ulicy Suchej 
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2) Isniejące zabudowy, widok od strony stadion Polsat Plus Arena Gdańsk, widok na budynek 
biurowy i budynek warsztatowo-magazynowy 
 

 
 

3) Istniejące zabudowy garażowe zlokalizowane za budynkiem i z prawej strony budynku 
biurowego 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

1.2.1 Opis stanu istniejącego 

Nieruchomość, położona w miejscowości Gdańsk, ul. Sucha 12, powiat gdański, województwo 

pomorskie jest nieruchomością zabudowaną oznaczoną jako działka nr 148 o powierzchni 5598 m2 

oraz niezabudowaną działka nr 370 o powierzchni 1289 m2, 

W skład nieruchomości wchodzą: 

 Działka nr 148 o powierzchni 5598 m2, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi – inne 

tereny zabudowane 

 Budynek biurowy – obiekt niepodpiwniczony, II-kondygnacyjny o konstrukcji drewnianej z 

łącznikami murowanymi. Dach płaski, kryty papą. Powierzchnia zabudowy 705,6 m2. 

Wyposażenie w instalacje: elektryczną; c.o; wod-kan. 

 Budynek warsztatowo-magazynowy – obiekt murowany, I-kondygnacyjny, dach plaski kryty 

papą. 

 Garaże – obiekt konstrukcji stalowej, ściany z blachy trapezowej, przegrody murowane, I-

kondygnacyjny, dach plaski kryty papą. 

 Droga wykonana z płyt betonowych powierzchnia 2939 m2 

 Zieleń powierzchnia 1345 m2 

 Ogrodzenie – siatka stalowa wys. 1,5 m. długość 195,6 m. 

 Przyłącze c.o. – długość 43 m 

 Sieć wodociągowa – długość 78 m 

 Kanalizacja deszczowa – długość 60 m 

 Zbiornik na ścieki 

 Sieć energetyczna 

 Działka nr 370 o powierzchni 1289 m2, oznaczona w ewidencji gruntow użytkiem Bp – 

zurbanizowane tereny niezabudowane. 

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej terenu objętego 

planowaną inwestycją . 

1.3 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa powinna uwzględniać optymalne rozwiązania funkcjonalne, a także 

wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego łącznie z projektem 

wykonawczym i kosztorysem inwestorskim, który stanowić będzie podstawę do realizacji 

zamierzonych robót budowlanych. Za zakres opracowania uznaje się m.in.: 
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1) Koncepcja wstępna – architektoniczno – urbanistyczna w dwóch wariantach, zawierająca plan 

zagospodarowania terenu wraz z określeniem miejsc przyłączy, analizy chłonności terenu, 

schematy przekrojów w charakterystycznych miejscach, rzuty kondygnacji, elewacje, 

wizualizacje bilans powierzchni; 

2) Koncepcja branży architektonicznej przedstawiająca dwa warianty aranżacji powierzchni 

biurowej Zamawiającego dla powierzchni ok. 1500 m2, uwzględniająca przestrzeń wejściową z 

recepcją, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjną, serwerownię, zaplecza socjalne i 

sanitarne;  

3) Projekt/projekty rozbiórki istniejących obiektów i sieci wraz uzyskaniem pozwolenia na 

rozbiórkę/zgłoszenia jeśli zajdzie potrzeba uzyskania takich decyzji; 

4) Wznowienie granic przedmiotowych działek nr 148 i 370; 

5) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z mapą do celów projektowych; 

6) Dokumentacja geotechniczna, geologiczno – inżynierska, opracowanie opinii geotechnicznej z 

przeprowadzeniem i dokumentacją badań podłoża gruntowego; 

7) Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do dokonania zgłoszeń lub uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego, jeśli zajdzie potrzeba dokonania takich zgłoszeń lub uzyskania pozwolenia 

wraz z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 

8) Opracowanie wniosków wraz z załącznikami i inwentaryzacją dendrologiczną o wydanie 

zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania takiego zezwolenia; 

9) Wystąpienie i uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci od właściwych zarządców, 

właścicieli i gestorów sieci. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, w 

szczególności z zarządcami dróg, właścicielami działek, gestorami sieci, użytkownikami 

powiązanej infrastruktury itp. 

10) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) do złożenia wniosku i pozyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi opracowaniami; 

11) W przypadku konieczności uzyskania decyzji konserwatorskich, przygotowanie programu prac 

konserwatorskich oraz innych opracowań niezbędnych do prawidłowego uzgodnienia i 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

12) Projekt zagospodarowania terenu; 

13) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w 

zakresie: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 

projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i wszelkie niezbędne dokumenty do 

uzyskania pozwolenia na budowę; 

14) Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy wszystkich niezbędnych branż do prawidłowego 

funkcjonowania budynku: projekt konstrukcyjno-budowlany, architektoniczny, drogowy, 
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sanitarny, elektryczny, teletechniczny, z zakresu fotowoltaiki, oraz dodatkowych źródeł ciepła np. 

pompa ciepła, oraz pozostałe branże konieczne do wykonania dokumentacji projektowej; 

15) Projekty przebudowy sieci oraz dróg w pasie drogowym dróg publicznych; 

16) Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego 

17) Rozwiązania gospodarki zielenią, przeznaczenie do wycinki , określenie nasadzeń zastępczych 

drzew i krzewów niezbędnych do realizacji inwestycji; 

18) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB 

19) Przedmiary robót 

20) Kosztorys inwestorski 

21) Materiały marketingowe – zawierające karty lokali oraz wizualizacje (16 sztuk) do wyboru przez 

Zamawiającego, np. wizualizacje budynku z zewnątrz obiektu, przykładowe lokale użytkowe, 

przykładowe pomieszczenie biurowe. 

22) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji 

i pozwoleń, jak również przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów 

niezbędnych do ich uzyskania; 

23) Pozyskania umów do wydanych warunków przyłączenia z gestorami sieci; 

24) Uzyskania i uzgodnienia warunków usunięcia wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną 

należącą do osób trzecich; 

25) Opracowanie materiałów przetargowych (w tym OPZ) niezbędnych do wyłonienia wykonawcy 

robót budowlanych oraz udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót; 

26) Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców występujących w przetargu i ewentualne 

modyfikacje opracowanych dokumentów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, których konieczność 

wynikać będzie z pytań zadawanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót. 

27) Świadczenie w okresie realizacji usług nadzoru autorskiego. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego 

przed wszelkimi urzędami w sprawach dotyczących przedmiotowego projektu. 

 

Uwaga: Budynek należy zaprojektować jako energooszczędny. Przewidzieć wykorzystanie 

dostępnych naturalnych sposobów pobierania i magazynowania energii potrzebnej do 

poprawnego, a przede wszystkim oszczędnego funkcjonowania obiektu np. panele 

fotowoltaiczne, wentylacja z odzyskiwaniem ciepła itp. Przewidzieć system ogrzewania 

hybrydowego uwzględniający wykorzystanie np. pompy ciepła i kolektora słonecznego. 

Wykonać analizę opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii wraz z 

rekomendacją w zakresie dwóch najbardziej optymalnych rozwiązań. 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania "Projekt wielobranżowy budynku usługowo – biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, 
działki nr 148 i 370” 

 

Strona 12 z 20 

1.3.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania Wykonawca uzyska własnym staniem oraz 

kosztem i uwzględni je w cenie ofertowej. 

1.3.2 Wykaz Dokumentacji Projektowej 

Szczegółowy podział na części projektu budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca 

uzgodni w trakcie realizacji z Zamawiającym. 

1.3.2.1 Opracowanie projektów budowlanych 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami 

uzgodnienia, opinie, odstępstwa i zgody, w tym zgłoszenia i pozwolenia na budowę/rozbiórkę. 

Projekt budowlany będzie obejmował swoim zakresem wszystkie branże związane z przedmiotową 

inwestycją. 

 

Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i wystąpi do właściwych 

instytucji (zewnętrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumień, uzyskania zgód, 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych, np. decyzji / zezwoleń na 

usunięcie drzew i krzewów, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji związanych z przyłączeniem 

obiektu do istniejącej infrastruktury lub przebudowy, a także w związku z przebudową sieci, obiektu, 

usuwania kolizji itp. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Projekty budowlane muszą być wykonane w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwoleń 

na budowę/ zgłoszeń oraz realizację robót budowlanych. 

 

Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie 

stosownych pozwoleń na budowę jest po stronie Wykonawcy, a opłaty za wydanie decyzji 

administracyjnych Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 

1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej 

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską, oraz wykona badania 

umożliwiające prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowych podłoża w celu prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Rozwiązania geotechniczne dla posadowienia obiektu muszą zostać ustalone na podstawie badań 

podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego zaprojektowania. 

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego minimum 7 dni przed planowanym terminem prowadzenia 

prac badawczych. 

 

Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

budowlanego Wykonawca przedstawi w projekcie budowlanym.  W przypadku konieczności, 

dokumentację geologiczno-inżynierską Wykonawca przedłoży do właściwego organu administracji 

geologicznej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Badania geotechniczne należy prowadzić z dokładnością i starannością określoną obowiązującymi 

przepisami. 

1.3.2.3 Opracowanie projektów wykonawczych 

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego. W 

przypadku kolizji projektowanego obiektu budowlanego z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu – 

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla każdego występującego przypadku (każdej branży, 

której kolizja dotyczy). W przypadkach zasadnych, związanych z koniecznością prawidłowej 

realizacji projektu – Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wywiady branżowe. 

 

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia, warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również w szczegółowych wytycznych zawartych w poszczególnych częściach 

składowych projektu budowlanego. 

 

W ramach projektu wykonawczego wielobranżowego (branża drogowa, konstrukcyjno-budowlana, 

architektoniczna, teletechniczna, elektryczna, sanitarna) będzie zobowiązany do wykonania 

dodatkowych opracowań branżowych takich jak: 

a) Projekt oświetlenia terenu 

b) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 

c) Projekt teletechniczny w podziale m.in. na system sygnalizacji pożaru SSP, system 

sygnalizacji włamania i napadu, system oddymiania, kontrola dostępu KD, TTV, sieć LAN, 

system monitoringu wizyjnego, system zarzadzania budynkiem BMS itp. 

d) Projekt serwerowni wraz z klimatyzacją 
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e) Projekt instalacji sieci komputerowej 

f) Projekt przyłącza telekomunikacyjnego z budynku 

g) Projekt fotowoltaiczny 

h) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła 

i) Projekty ogrzewania, wybrane podczas rekomendacji Wykonawcy i akceptacji ich przez 

Zamawiającego  

j) Projekt szybu windowego 

k) Projekty branżowe towarzyszące, jeśli zakres ich będzie niezbędny do sporządzenia 

l) Projekt docelowej organizacji ruchu 

m) Projekty wytycznych realizacji robót 

 

1.3.3 Nadzór autorski 

1. Nadzór Autorski nad realizacją robót zapewnia Wykonawca. 

2. Na czas trwania i odbioru robót (od daty rozpoczęcia do czasu uzyskania wszystkich pozwoleń 

na użytkowanie z klauzulą ostateczności) objętych opracowaną dokumentacją projektową dla 

przedmiotowego zadania zapewnione zostanie pełnienie Nadzoru Autorskiego przez 

wykonawcę dokumentacji projektowej. 

3. Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca będzie zobowiązany do składania 

wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania do dokumentacji przetargowej na etapie procedury 

wyłaniania wykonawców robót. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania w terminie 3 dni 

roboczych, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni roboczych od przekazania pytania 

wykonawcy. Jeżeli odpowiedzi będą wymagały korekty materiałów przetargowych to łącznie z 

odpowiedzią, w terminach wskazanych powyżej należy przekazać skorygowane dokumenty 

przetargowe. 

4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści prawa budowlanego. 

Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania następujących czynności: 

a) Udział w komisjach, naradach, radach budowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w 

toku realizacji Przedmiotu umowy organizowane będą narady koordynacyjne służące 

omówieniu bieżącego postępu prac nad realizacją Przedmiotu Umowy (dalej jako „Narada”). 

Narady związane z realizacją Przedmiotu umowy będą odbywały się cyklicznie tj. nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie Inwestora w jego siedzibie. 

b) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej dostarczanej do zaopiniowania, 

uzgadniania lub weryfikacji dla Inwestora i innych instytucji nie będą wliczane do nakładu 
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dokumentacji wskazanej w treści OPZ.  Koszty związane z opracowaniem materiałów 

roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji 

ponosi wykonawca. 

 

2 Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

2.1 Wymagania ogólne 

1) Wykonawca opracuje dokumentację projektową wielobranżową w zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celów określonych w niniejszym OPZ; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań będących 

przedmiotem zamówienia w formie i ilości opisanych w przedmiotowym punkcie OPZ wraz z 

oświadczeniami o: 

a) kompletności opracowań, 

b) zgodności opracowań z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 

c) uzgodnieniach międzybranżowych, 

d) prawach autorskich (osobistych i majątkowych) 

e) braku obciążenia praw do opracowania będącego przedmiotem umowy, jakimkolwiek 

roszczeniami i prawami osób trzecich 

3) Dokumentacja przekazywana do Zamawiającego musi być dostarczana w formie papierowej i 

elektronicznej; 

4) Wszelkie schematy, rysunki i wykresy powinny być w formacie zapewniającym czytelność oraz 

umożliwiającym, po złożeniu, oprawę w okładkę A4. System numeracji powinien być jednolity 

we wszystkich częściach dokumentacji. W opracowanej dokumentacji, w każdym, wszystkie 

zapisane strony ( w tym załączone kopie decyzji/ uzgodnień, rysunki itd.) powinny mieć kolejne 

numery porządkowe; 

5) Wykonawca musi wykazać obiektywizm i niezależność merytoryczną w zakresie opracowanej 

dokumentacji, proponowanych technologii i rozwiązań; 

6) Przekazywana dokumentacja powinna być wysokiej jakości zarówno pod względem 

merytorycznym jak i edycyjnym; 

7) Każdy opracowany przez Wykonawcę projekt powinien zostać przedłożony Zamawiającemu 

celem akceptacji; 

8) Dostarczana dokumentacja musi zawierać: 

a) Tytuł dokumentu 

b) Nazwę projektu 
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c) Wersję dokumentu  

d) Datę powstania dokumentu 

e) Nazwę i adres wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z numerami uprawnień, 

f) Nazwę i adres Zamawiającego 

g) Spis treści dokumentu 

h) Wykaz użytych skrótów i oznaczeń z objaśnieniami 

i) Spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie 

j) Na końcu dokumentu kluczowe ustalenia i wnioski. 

k) Dane, tabele, wyrysy, rysunki, mapy w tekście dokumentu opatrzone numerem, tytułem i 

informacją o źródle, z którego pochodzą, 

l) Nagłówki na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji, 

m) Stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron w dokumencie 

9) Każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzenia poprawek powinna być  

oznaczona kolejnym numerem; 

10) Zatwierdzony Projekt budowlany należy opracować : 

a) W formie papierowej w 4 egzemplarzach  

b) W formie elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośnikach CD/DVD i pendrive, zapisanych w 

formacie PDF, DWG, DOC i XLS  

11) Ponadto po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, należy przekazać dokumentację 

opieczętowanego projektu budowlanego wraz z ich skanem na płycie 

12) Pozostałą dokumentację projektowo-kosztorysową należy przedłożyć: 

a) W formie papierowej w 4 egzemplarzach  

b) W formie elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośnikach CD/DVD i pendrive, zapisanych w 

formacie PDF, DWG, DOC i XLS  

2.2 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej 

1) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć 

w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.  

2) Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego 

zawierającego więcej niż jeden obiekt można stosować oprawę wielotomową z podziałem na 

branże. 

3) Wymagania odnośnie teczek i oprawy dokumentacji: 

a) projekty powinny być dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych) teczkach 

formatu A4 lub zbliżonych, szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub 

gumki.  W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie segregatorów, 
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b) wszystkie opisy projektu, zestawienia, rysunków, obliczenia itp. Dołączone do teczki 

dokumentacji powinny być odpowiednio oznaczone i trwale zszyte, 

c) rysunków projektu umieszczonych w teczce nie należy kleić lub zszywać, każdy 

powinien być dostępny oddzielnie (wymóg ten nie dotyczy projektu budowalnego do 

uzyskania pozwolenia na budowę), 

d) opracowanie takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badań, przedmiary 
kosztorysy inwestorskie i inne powinny być opracowane w formie książkowej 
(introligatorskie, bindowane, szyte itp.), w formacie A4, 

e) grubość teczki powinna być odpowiednio dopasowana do jej zawartości, 

f) na okładce dokumentacji powinna znaleźć się naklejka, 

g) naklejka musi być trwale przymocowana do okładki teczki dokumentacji i okładki płyty, 

h) dokumenty wyjątkowo obszerne o dużej ilości stron opisu i rysunków powinny być 

dostarczone w odpowiednich teczkach lub pudełkach.  

 

2.3. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

2) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

 w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, z zastrzeżeniem że 

niedopuszczalne jest zastąpienie formatu danych numerycznych (wektorowych) 

formatem graficznym typu JPG lub formatem o podobnym charakterze, 

 w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych; 

3) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczęciami Wykonawcy. 

Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samymi 

konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej (papierowej); 

4) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru części prac 

projektowych, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 

materiałów elektronicznych; 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 

dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji; 
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6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą zeskanowane 

w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia; 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością 

każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są tworzone specjalnymi 

programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych programów musi być plikiem 

w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjątkowo, jako skan wydruków; 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

musi być dostarczona w plikach w formacie PDF; 

9) Dokumentacja w wersji elektronicznej przekazywane powinny być na nośnikach 

CD/DVD i pendrive, zapisanych w formacie PDF, DWG lub RVT, DOC i XLS, DGN.  

10) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, czcionki 

i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe korzystanie 

z wersji elektronicznej; 

11) W przypadku stwierdzenia, że niezbędny dla Zamawiającego plik, otwierany z nośnika 

elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, zgłasza brak czcionki, stylu 

lub innego elementu tekstu, albo rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku 

projektowanego przez załączenia, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

poprawnej wersji elektronicznej; 

12) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste 

kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel; 

13) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWF; 

14) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i w miarę 

możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz 

rysunków; 

15) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

 pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

 pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać plik z 

pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki, 

 nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania "Projekt wielobranżowy budynku usługowo – biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, 
działki nr 148 i 370” 

 

Strona 19 z 20 

16) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS Windows; 

17) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 

liczby stron w dokumencie; 

18) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 

hiperłącza do tytułów rozdziałów; 

19) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);  

20) Arkusze kalkulacyjne Excel winny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 

założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 

powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 

komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 

jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych; 

3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1.1 Dostępność Personelu  

Wykonawca zapewni właściwą koordynację nad prowadzonymi pracami projektowymi poprzez 

ustanowienie Koordynatora projektu. Osoba powołana przez Wykonawcę, odpowiedzialna będzie 

za kontakty z Zamawiającym oraz bieżące monitorowanie postępu prac. Do zadań Koordynatora 

projektu należą wszelkie, związane z zamówieniem, formalne uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym oraz przygotowanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji zamówienia i 

rozwiązanie, we współpracy z Zamawiającym wszelkich zaistniałych problemów w trakcie realizacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej kadry posiadającej wszelkie 

niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i zezwolenia do wykonania zadeklarowanych prac projektowych 

we wszystkich branżach objętych zamówieniem. Ilość pracowników i ich kwalifikacje muszą być 

wystarczające do realizacji Zamówienia. 

3.1.2 Narady 

W toku realizacji zamówienia, organizowane będą narady koordynacyjne służące omówieniu 

bieżącego postępu prac nad realizacją zamówienia. Narady będą odbywały się cyklicznie tj. nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Narady będą odbywały 

się w  siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, na które Zamawiający musi wyrazić zgodę. 
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Narady będą protokołowane, przy czym obowiązek sporządzenia protokołu leży po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak w terminie nie dłuższym niż 

2 dni robocze, przesyłania Zamawiającemu w formie elektronicznej projektu protokołu na adres e-

mail uzgodniony przez strony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia uwag do 

protokołu przed jego zatwierdzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do ich wprowadzenia w lub 

odniesienia się do nich w terminie 5 dni roboczych. Po akceptacji protokołu w wersji elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu w wersji papierowej. 

 
 
 


