
Załącznik nr 1 
do zapytana ofertowego z dnia 12 września 2019 r. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano –
wykonawczej technologii węzła cieplnego (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, w tym uzgodnienie wykonanego projektu z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. 
w Koszalinie), która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty instalacyjne 
technologii węzła cieplnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy 
w  m. Koszalin cz. 2”.  
 
Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego osiągnięcia efektu 
rzeczowego, tj. wykonania robót instalacyjnych węzła cieplnego. Dokumentacja obejmować 
będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym 
na jednoznaczne ich zdefiniowanie. 
 
Lokalizacja obiektu: 75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, budynek nr 30 
położony na działce nr 1478/4 obręb nr 19 m. Koszalin, będącej w trwałym zarządzie 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.  

I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

 sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) 
technologii węzła cieplnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (Wykonawca 
ujmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu) zgodnie 
z Programem funkcjonalno – użytkowym „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin 
cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami 
instalacyjnymi)” stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, 
z „Warunkami Technicznymi nr 106/2018 przyłączenia obiektu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej” z dnia 03.12.2018 r. stanowiącymi załącznik nr 6 do ww. programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz „Wytycznymi MEC Koszalin do projektowania, 
wykonawstwa i odbioru węzłów i sieci ciepłowniczych – 05.2018 r.” stanowiącymi 
załącznik nr 7 do ww. programu funkcjonalno-użytkowego,  

 sporządzenie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót i kosztorys inwestorski).  
 
Na realizację zamówienia „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 1” została zawarta 
umowa, która obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z węzłem cieplnym, 
oraz prace instalacyjne w pozostałej części budynku (z wyłączeniem węzła cieplnego).  
 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia – została zawarta w Programie funkcjonalno – 
użytkowym „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa 
technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)”, który stanowi załącznik 1 
do opisu przedmiotu zamówienia i będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.  
 
II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – zgodnie z Programem funkcjonalno 
– użytkowym „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa 
technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)”, który stanowi załącznik 1 
do opisu przedmiotu zamówienia i będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 13.12.2019 r. 

 



 

 

IV. USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW 
WYNIKOWYCH DO UWZGLĘDNIENIA W PROCESIE PROJEKTOWANIA. 

W projektowaniu należy uwzględnić niezbędne wymagania wynikające z:  
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. 

zm.),  

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396, z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1231, z późn. zm.).  

V. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowej (w wersji papierowej): 

 projekt budowlano – wykonawczy do zgłoszenia robót – 4 egzemplarze,  
 przedmiar robót – 2 egzemplarze, 
 kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,  
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze. 

 
Do kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej, o której mowa w ust. 3, 
zostanie dołączona wersja elektroniczna (na nośniku w postaci np. dysku CD-ROM, DVD-ROM 
lub PENDRIVE) w dwóch egzemplarzach: 

 w wersji edytowalnej – pliki np. rysunki – format DWG, kosztorysy – format Rodos, opisy 
– MS Word, 

 w wersji nieedytowalnej – opisy, rysunki, kosztorysy – pliki PDF. 
 

 


