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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji 5 
kotłowni należących do Muzeum wraz z wymianą starych kotłów gazowych na nowe , w celu 
dostosowania infrastruktury grzewczej Muzeum do najnowszych przepisów w zakresie emisyjności i 
energooszczędności.   
Inwestor: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  ul.Stanisława Kostki Potockiego 10/16 , 02-958 
Warszawa 
 
Adresy obiektów: 
Obiekt nr.1 -  Kotłownia Główna w budynku Oranżerii w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 
ul.Stanisława Kostki Potockiego 10/16 , 02-958 Warszawa 
Obiekt nr.2 -  Kotłownia Ogrodowa  w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul.Stanisława 
Kostki Potockiego 10/16 , 02-958 Warszawa 
Obiekt nr.3 -  Kotłownia przy Muzeum Plakatu  w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 
ul.Stanisława Kostki Potockiego 10/16 , 02-958 Warszawa 
Obiekt nr.4 -  Kotłownia w budynku Willa Intrata w Wilanowie, ul.Stanisława Kostki Potockiego 23, 
02-958 Warszawa 
Obiekt nr.5 -  Kotłownia w budynku Browaru w Wilanowie, ul.Stanisława Kostki Potockiego 11, 
02-958 Warszawa 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia: 
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji 5 
kotłowni należących do Muzeum wraz z wymianą starych kotłów gazowych na nowe , w celu 
dostosowania infrastruktury grzewczej Muzeum do najnowszych przepisów w zakresie emisyjności i 
energooszczędności.   
 
1.2. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV 
 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięciu niezależnych dokumentacji projektowo-
wykonawczych, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – 
wykonawczej modernizacji 5 kotłowni należących do Muzeum wraz z wymianą starych kotłów 
gazowych na nowe , w celu dostosowania infrastruktury grzewczej Muzeum do najnowszych 
przepisów w zakresie emisyjności i energooszczędności” ,  w zakresie zgodnym z : 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 , t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( tj. Dz. U. 2022 poz 
1225) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz. U. 2022 poz 1679)  

 Rozporządzeniem 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. 2021 
poz 2454) 

wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę. 
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1.4. Wybrane informacje o obiekcie.  
 
Istniejące kotłownie znajdują się w budynkach zabytkowych. Jest  to pięć niezależnych obiektów które 
należy rozpatrywać indywidualnie.   
Obiekty są wpisane na listę zabytków, posiadają numery rejestrowe: 
Obiekt nr.1 -  Kotłownia Główna – Rejestr zabytków: nr rej.639/9 z 1.07.1965r oraz 639/7 z 01.1973r, 
Obiekt nr.2 -  Kotłownia Ogrodowa   - gm. ew. zabytków  m.st. Warszawy:  WIL18124  
Obiekt nr.3 -  Kotłownia przy Muzeum Plakatu  - Rejestr zabytków: nr rej. 639/11 z 1.07.1965 oraz 

639/9 z 02.1973 
Obiekt nr.4 -  Kotłownia w budynku Willa Intrata - gm. ew. zabytków  m.st. Warszawy: WIL18114 
Obiekt nr.5 -  Kotłownia w budynku Browaru - gm. ew. zabytków  m.st. Warszawy: WIL18013, Rejestr 

zabytków: 639/29, 1965-07-01 
 w związku z czym należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie 
zabytkowym od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz sporządzić i uzgodnić 
program konserwatorski dotyczący projektowanych robót u Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
Szczegółowe informacje dotyczące istniejących obiektów zawierają załączniki nr 1,2,3,4,5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia.  
Dla budynku w którym znajduje się obiekt nr.2 obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa 
dotycząca jego remontu . W związku z powyższym projektant kotłowni zobowiązany jest do 
koordynowania i uzgadniania projektowanego zakresu robót z projektantem opracowującym projekt  
remontu budynku.   
 
1.5. Wytyczne do projektowania i informacje dodatkowe. 
 
Dla każdego obiektu dokumentacja wraz z decyzjami administracyjnymi musi stanowić niezależny 
komplet dokumentów stanowiący podstawę niezależnej realizacji zadania.  
Każdy komplet dokumentacji ma stanowić podstawę do ogłoszenia odrębnego przetargu na realizację 
zadania.  
Realizacja każdego kompletu dokumentacji projektowej ma obejmować następujące etapy: 
 
ETAP I – w zakresie którego należy: 

 wykonać szczegółową inwentaryzację budowlano-instalacyjną przedmiotowych obiektów  

 przeprowadzić analizę warunków ochrony przeciwpożarowej która określi zajęcie stanowiska 
dotyczącego konieczności wykonania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej 

 ewentualnie wykonać ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej z zatwierdzeniem jej przez 
KWPSP  (przypadku braku zatwierdzenia ekspertyzy przez KWPSP należy zaproponować 
alternatywne rozwiązanie wykonania kotłowni )  

 opracować wielowariantową koncepcję modernizacji kotłowni i zakresu robót na podstawie 
ekspertyzy, z rozważeniem możliwości zastosowania pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i 
innych alternatywnych źródeł ciepła 

 w oparciu o koncepcję zweryfikować możliwości przyłączeniowe proponowanych urządzeń do 
istniejącej instalacji  

 w oparciu o koncepcję wykonać analizę techniczno – ekonomiczno – ekologiczną przyjętych 
rozwiązań z rozważeniem możliwości zastosowania pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i 
innych alternatywnych źródeł ciepła 

 w oparciu o koncepcję sporządzenie i uzgodnienie programu konserwatorskiego u 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

 uzyskanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie konieczna 
  
ETAP II – w zakresie którego należy wykonać projekty budowlane konieczne dla uzyskania 

pozwolenia na budowę i odbiorów obiektów po realizacji inwestycji, obejmujące: 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu jeżeli będzie konieczny 

 projekt architektoniczno- budowlany  

 projekty techniczne  

http://m.st/
http://m.st/
http://m.st/
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ETAP III – w zakresie którego należy wykonać dokumentację stanowiącą podstawę do 

przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane t.j. : 

 projekty wykonawcze stanowiące podstawę do wykonania kosztorysów inwestorskich 

 kosztorysy inwestorskie 

 przedmiary robót  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
W ramach każdego kompletu dokumentacji projektowej należy zaprojektować rozwiązania dla 
poniższych elementów: 
 

 demontaż istniejącej instalacji technologicznej i elektrycznej kotłowni wraz z istniejącymi 
urządzeniami i  kominami, 

 wykonanie otworów montażowych umożliwiających wprowadzenia nowych urządzeń montaż 
nowych urządzeń kotłowni, 

 wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych doprowadzających do stanu pierwotnego 
zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim 

 wykonanie nowych instalacji technologicznych i spalinowych w kotłowni uwzględniających 
poprawę efektywności energetycznej 

 dostosowanie istniejącej instalacji gazowej 

 wykonanie nowych instalacji elektrycznych w kotłowni  

 wykonanie instalacji telemetri pozwalającej na wizualizację i zdalne sterowanie  pracą kotłowni 
w celu optymalizacji zużycia energii , z możliwością przyłączenia do systemu zarządzenia 
energią  ( z przesyłaniem i archiwizowaniem informacji we  wskazanym  pomieszczeniu działu 
technicznego) 

 wykonanie koniecznych robót budowlanych i instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia 
kotłowni do obowiązujących przepisów , w tym zabezpieczenia ochrony p.poż. 

 
1.6. Wymagania Inwestora 
 

Wymaganiem Inwestora jest przeprowadzanie konsultacji z Użytkownikiem dotyczących 
potwierdzenia przyjmowanych rozwiązań. Przyjęte rozwiązania muszą być zatwierdzone przez 
Inwestora.  
Do zadań projektanta należeć będzie dobór urządzeń i rozwiązań zgodnie z: 

 aktualizacją polityki energetycznej Polski do 2040 r. wprowadzanej na przełomie 2022 r. i 2023 
r. (PEP2040)   

 uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Mazowieckiego wraz z jej aktualizacją z 26 
kwietnia 2022 roku (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr  162/17  z 24 
października 2017 r - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
27 października 2017 r. poz.  9600 wraz ze zmianą – aktualizacją z dnia 26 kwietnia 2022 r. - 
uchwała  nr 59/22  - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
29 kwietnia 2022 r. poz.  nr 5147 , przy czym wejście w życie nowelizacji obowiązuje od dnia 
14 maja 2022 r.) 

  Obwieszczeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 
opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 22 grudnia 2021r.  poz. Nr 1188 

  
W przypadku wcześniejszego zakupu przez Inwestora nowych urządzeń w ramach odrębnego 
zamówienia,  Inwestor wymaga  zaprojektowania kotłowni z pełnym wykorzystaniem 
zakupionych przez niego urządzeń.  
 
W projektach  należy ująć ponadto wszelkie prace towarzyszące w zakresie branży 
budowlanej oraz elektrycznej, a w szczególności: 

 należy zapewnić zasilanie elektryczne projektowanych urządzeń oraz sterowanie, 

 należy wskazać prace budowlane związane z ewentualnym przebiciem przez stropy, 
wykonaniem otworu montażowego w ścianie zewnętrznej budynku,   zabudową przewodów , 
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ewentualną obróbką dekarsko-blacharską wyprowadzenia przewodów  ponad dach budynku,  
wyposażeniem projektowanych i istniejących przewodów w zakresie zabezpieczenia ppoż. o 
ile byłyby wymagane przepisami, 

 należy wskazać zakres prac odtworzeniowych, zarówno w budynku na kondygnacji, gdzie 
znajduje się pomieszczenie objęte zakresem opracowania, na pozostałych kondygnacjach, na 
których w efekcie prac nastąpiłaby ingerencja w substancję budynku,  jak również w terenie. 

  Wyznaczyć bilans zapotrzebowania mocy elektrycznej dla wszystkich nowo projektowanych 
urządzeń . 

 
Do obowiązków Projektanta należeć będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, jak również 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zamierzonych prac budowlanych. Należy przy tym 
uwzględnić fakt, że budynki  są wpisany na listę zabytków, w związku z czym należy uzyskać 
pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym od Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz sporządzić i uzgodnić program konserwatorski u 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urządzeniami i wyposażeniem, 
należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: 
konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno –higienicznych i zdrowotnych, oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 
 
 Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego, inwestycja nie wymaga projektowania 
nowych przyłączy, lecz robót takich nie można wykluczyć jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. w 
wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę inwentaryzacji którejś z instalacji i stwierdzenia jej 
niewłaściwych parametrów lub przyjęcia nowych rozwiązań technicznych wymagających 
dodatkowego przyłączenia do istniejących sieci – w takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek 
zaprojektować również nowe przyłącza do budynku. 
 Wykonawca pokryje wszelkie opłaty i koszty postępowań, które należy ponieść w celu 
poprawnego sporządzenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca przejmuje od Inwestora 
obowiązek poniesienia kosztów postępowań administracyjnych. 
 
 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat. 

 
Całość prac projektowych należy realizować mając na uwadze obowiązujące przepisy BHP 
oraz ppoż. 
 
2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 
2.1. Zakres opracowania projektowego 
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są wszelkie opracowania projektowe, 
niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, zgód i uzgodnień oraz realizacji 
robót budowlanych, w szczególności: 

1. Projekt budowlany w tym :  

 Projekty zagospodarowania działki lub terenu jeżeli będą konieczne 

 Projekty architektoniczno- budowlane 

 Projekty techniczne  
2. Projekty wykonawcze 

 Projekt branży budowlanej 

 Projekt branży sanitarnej 

 Projekt instalacji gazowej wewnętrznej 

 Projekt branży elektrycznej   
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
4. Kosztorysy Inwestorskie 
5. Przedmiary robót  
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6. uzgodnienia bez zastrzeżeń Projektów budowlanych z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, Rzeczoznawcą d.s. p.poż, Rzeczoznawcą ds. sanitarno-
higienicznych, Rzeczoznawcą ds. BHP.    

7. uzgodnienia bez zastrzeżeń Projektów wykonawczych  z Rzeczoznawcą d.s. p.poż, 
Rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, Rzeczoznawcą ds. BHP.   

8. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego  
9. Uzyskanie pozwolenia  na budowę. 

 
3. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania 
i ukończenia robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Należy spełnić wymagania niezawodności tak, aby 
instalacje, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich 
kosztach obsługi.  
Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej 
i aktualnymi normami oraz przepisami w szczególności Prawa Budowlanego, przepisami PPOŻ i 
pozostałymi wymienionymi w punkcie 3.3. 
Zamawiający wymaga, aby wykorzystane zostały najnowsze technologie oraz by zaprojektowane 
instalacje zapewniały zminimalizowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. 
 
Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać na 
podstawie obowiązujących norm oraz wytycznych branżowych wymaganych przez instytucje 
państwowe (Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna). 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania rodzaju materiału lub rozwiązania technicznego, 
jakie ma być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji zadania. 
Zamawiający powierzy Wykonawcy dokumentacji projektowej uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, 
decyzji łącznie z pozwoleniem na budowę. 
 
Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia dokumentacji oraz zastosowanie 
rozwiązań uwzględniających zasady równej konkurencji oraz Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 
3.2. Zespół projektowy i spotkania z Zamawiającym 
Wykonawca musi zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej osób 
posiadających wymagane uprawnienia budowlane i wiedzę merytoryczną dostosowaną do danego 
opracowania projektowego. 
Zamawiający wymaga konsultacji: 

 pomiędzy Wykonawcą prac projektowych a Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań 
projektowych, przed złożeniem projektu budowlanego do organu administracyjnego, w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę, 

 pomiędzy Wykonawcą prac projektowych a Zamawiającym w zakresie uszczegółowienia 
przyjętych rozwiązań projektowych, na etapie projektu wykonawczego. 

 Wykonawca i Zamawiający będą współpracować przez e-maile, telefonicznie lub w ramach 
spotkań osobistych. 
 

3.3. Wymagania formalno – prawne 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 , t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( tj. Dz. U. 2022 poz 
1225) 
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 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz. U. 2022 poz 1679)  

 Rozporządzeniem 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. 2021 
poz 2454) 

 Rozporządzeniem 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.2021 poz.2458)  

 Ustawą z dnia 21 grudnia o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 roku nr 122 poz. 1321) 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz 
z późniejszymi zmianami) 

 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 
poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Ustawą z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę  -Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) wraz z późniejszymi zmianami. 

 
3.4. Zawartość/zakres przedmiotowej dokumentacji  
 
Wykonawca opracuje wszelką niezbędną dokumentację projektową dla realizacji przedsięwzięcia 
skoordynowaną w zakresie wszystkich branż, zawierającą m.in. dokumentację zgodnie z poniższym 
wykazem: 
 
1) Projekt Budowlany i Projekty Techniczne – zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 
1994 r. ze zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz. U. 2022 poz 1679)  
 
oraz projekty branżowe i inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami. 
 
2) Projekty Wykonawcze – zakres zawierający, jako minimum: uzupełnienie 
i uszczegółowienie Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do realizacji robót budowlanych, weryfikacji szczegółowych rozwiązań projektowych 
przez Zamawiającego oraz sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Projekt 
wykonawczy musi zawierać między innymi niezbędne detale rozwiązań konstrukcyjnych 
i montażu poszczególnych elementów, zestawienia i wykazy materiałowe.  
 
Forma i podział na branże projektu wykonawczego zgodny z Projektem Budowlanym. 
 
3) Przedmiary robót – obejmujące przedmiot zamówienia i uwzględniające wszystkie niezbędne 
czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności nie wynikających 
bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, do 
opracowania Kosztorysów Inwestorskich poszczególnych branż zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
 
4) Kosztorysy inwestorskie – dla wszystkich branż, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami (formę i zakres sporządzenia kosztorysów należy uzgodnić z Zamawiającym). 
Projektant odpowiada merytorycznie za zgodność wyceny zawartej w opracowanym 
kosztorysie inwestorskim i rozwiązaniach zawartych w dokumentacji projektowej. 
Przedmiary robót i kosztorysy powinny być podzielone na poszczególne prace budowlane i 
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instalacje we wszystkich branżach. 
 
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – opracowane zgodnie 
z obowiązującymi normami wykonania prac budowlanych. Wykonawca dokumentacji 
odpowiada za prawidłowe określenie wymaganych parametrów urządzeń i stosowanych 
rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności opracowanych 
specyfikacji technicznych. 
 
6) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 
 
7) Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów w zakresie inwentaryzacji stanu 
istniejącego. 
 
UWAGA: 
 
Przekazane materiały, które stanowią załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia mogą 
stanowić dla Wykonawcy materiał pomocniczy.  
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 
niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np. map, uzyskania wszystkich 
niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-
higienicznymi, ochroną Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, ochroną przeciwpożarową, 
bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia.  
Wykonawca projektu po wykonaniu dokumentacji projektowej i jej uzgodnieniu musi wystąpić do 
odpowiednich organów administracji budowlanej o uzyskanie niezbędnych decyzji. Wykonawca 
projektu będzie reprezentować interesy Zamawiającego w procesie administracyjnym wydania 
decyzji. 
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia 
rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem 
dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 
Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
w całości, automatycznie, z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za 
dokumentację. 
W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych 
częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 
Dokumentacja projektowa na każdym etapie (projekt budowlany i wykonawczy) wykonawstwa musi 
zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne 
potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Dokumentacja przed 
złożeniem do pozwolenia na budowę musi posiadać komplet uzgodnień przewidzianych ustawowo. 
Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego na realizację robót, oraz pozwolenia na budowę. 
W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 
pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w 
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 
przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.  
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanowić 
będzie podstawę do przeprowadzenia odrębnego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych dla wyłonienia robót budowlanych objętych projektem. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia wersji przetargowej projektu w sposób określony w art. 103 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
 
3.5. Wymagania dla dokumentacji 

 Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet uzgodnień, które są wymagane prawem. 
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 Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi branżowymi. 

 Do projektu należy załączyć pełny zakres niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych 
obowiązującymi przepisami. 

  Przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę zgodnie 
z przepisami oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania 
decyzji  o pozwoleniu na budowę. 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 
dokumentacji. 

 Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych oraz 
napotkania innych wątpliwości, należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym. 

 Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy muszą być wykonane zgodnie 
z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, a zatem nie mogą zawierać nazw własnych. 
 

3.6. Zakres pełnienia funkcji nadzoru autorskiego 
W ramach Przedmiotu Umowy Projektant zobowiązany jest do realizowania w stosunku do 
wykonanych przez siebie opracowań Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa 
budowlanego (dalej: „Nadzór Autorski”). 
Nadzór Autorski obejmuje w szczególności: 

 czuwanie w toku realizacji Robót nad zgodnością wykonawstwa Robót z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, normami i warunkami Zamówienia; 

 uzgadnianie zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej 
w uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym; 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, wykonawczego i zawartych w nim 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie dokumentacji projektowej; 

 uzgodnienie lub wyjaśnienie z Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów, konstrukcji oraz rozwiązań technicznych; 

 w toku postępowania przetargowego na roboty budowlane udzielanie wszelkich wyjaśnień 
dotyczących Przedmiotu Umowy; 

 czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego wymagającej zmiany decyzji; 
 

Projektantowi przysługuje 3 dni roboczych na wykonywanie czynności w ramach zleconego mu 
Nadzoru Autorskiego.  Na wniosek Nadzoru Autorskiego termin ten może ulec przedłużeniu w 
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  
Nadzór autorski będzie sprawowany do podpisania protokołu końcowego obioru robót budowlanych 
bez uwag. 
Koszty nadzoru autorskiego należy wkalkulować w wartość netto za wykonanie usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania jako wyodrębnione pozycje.   

 
3.7. Skompletowanie przedmiotu zamówienia 
3.7.1. Wymagania ogólne 
Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD powinny 
odpowiadać niniejszym wytycznym: 
1) Powinny składać się z części: 

 graficznej (rysunkowej), 

 opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 
2) Dokumentacja papierowa  i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. 
Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku przetwarzania materiałów oryginalnych tak papierowych 
jak i wektorowych. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach 
NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.DOC wraz z datą utworzenia pliku. 
3) Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez 
konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
3.7.2. Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu 
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Edytowalną wersję dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, i dwg  nieedytowalną wersję 
dokumentacji w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf.  Niedopuszczalna jest wersja 
dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze. 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 
uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf 
Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 
(wersja 2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w 
formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać: 

 tylko wykorzystywane warstwy, 

 nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 
Rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg. Wykonawca 
projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 
 
3.7.3. Ilości egzemplarzy 
 
3.7.3.1. Wersja papierowa 

 ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej – 3 egz., 

 koncepcja z analizą techniczno- ekonomiczną – 3 egz., 

 projekt budowlany – 5 egz., 

 projekt wykonawczy – 4 egz., 

 kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 

 przedmiary robót – 2 egz., 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 
 

3.7.3.2. Wersja elektroniczna 

Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach 
CD/DVD) zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 3.7.1 i 3.7.2: 
- projekt budowlany - 1 szt. CD z zapisanymi danymi dla programu AutoCAD- Polski zapisane w 
formacie „ *.dwg” (wersja 2007) oraz z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”, 
- projekt wykonawczy– 2 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program 
AutoCAD - Polski zapisane w formacie „ *.dwg”(wersja 2007) oraz z zapisanymi danymi w formacie „ 
*.pdf”, 
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót komplet - 2 szt. CD z zapisanymi danymi do edycji 
przez program NORMA PRO zapisane w formacie „*.ath” oraz w formacie „ *.pdf”. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż– 2 egz. CD z zapisanymi 
danymi dla edycji programu WORD oraz z formacie „ *.pdf”. 
Dopuszcza się umieszczenie wymaganych wersji elektronicznych dokumentów na 2 płytach 
CD/DVD. 
UWAGA: 
W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku możliwości otwarcia dokumentacji 
elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrócona do 
Projektanta w celu niezwłocznego poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie i 
wersji programu. 
 
4. Termin realizacji zamówienia:  
 
ETAP I  
Wykonanie opracowań wstępnych określonych w zakresie ETAPU I , ekspertyz i uzyskanie ich 
zatwierdzeń  – nie później niż 120 dni od dnia podpisania umowy 
 
ETAP II  
Wykonanie projektów budowlanych wraz ze złożeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę i pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym – nie później niż 
180 dni od dnia podpisania umowy 
 
ETAP III  
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Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i 
prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym – nie później 
niż 270 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
 
 
 
5. ZAŁĄCZNIKI. 
Załącznik nr 1. Kotłownia Główna w budynku Oranżerii . Informacje o obiekcie mające wpływ na 
zakres dokumentacji projektowej 
Załącznik nr 2. Kotłownia Ogrodowa . Informacje o obiekcie mające wpływ na zakres dokumentacji 
projektowej 
Załącznik nr 3. Kotłownia Główna w budynku Oranżerii . Informacje o obiekcie mające wpływ na 
zakres dokumentacji projektowej 
Załącznik nr 4. Kotłownia w budynku Willa Intrata. Informacje o obiekcie mające wpływ na zakres 
dokumentacji projektowej 
Załącznik nr 5. Kotłownia w budynku Browaru. Informacje o obiekcie mające wpływ na zakres 
dokumentacji projektowej 
Załącznik nr 6. Plan sytuacyjny z lokalizacją obiektów 
 
 
 

 

 

 


