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Załącznik nr 1 do umowy nr..……..…../2018r 

Zamawiający                                                                                                          Wykonawca 

 

 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę i modernizację sali 

gimnastycznej z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowanie terenu wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Zakres prac projektowych 

1. Zakres prac projektowych obejmuje: 

Lp. Zakres prac projektowych Ilość 

1 Dokumentacja do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę: projekt budowlany budowy obiektu 

5 egzemplarzy 

1a Projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 5 egzemplarzy 

2 Projekt architektoniczno – budowlany 5 egzemplarzy 

2a Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana istniejącego 

budynku z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych 

dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej w każdej 

branży oddzielnie 

2 egzemplarze 

2 b Inwentaryzacja zieleni kolidującej  z inwestycją (w przypadku 

kolizji i konieczności wycinki należy przygotować projekt 

nasadzeń zastępczych) 

2 egzemplarze 

3 Ekspertyza konstrukcyjno – budowlana istniejącego budynku 

w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 

3 egzemplarze 

4 Projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacja), 

na które składają się: 

a. Projekt architektoniczno – budowlany 
b. Projekt konstrukcyjny  
c. Projekt instalacji elektrycznych 
d. Projekt instalacji teletechnicznych 
e. Projekt instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych 

i wentylacyjnych 

5 egzemplarzy 

5 Przedmiary robót (oddzielnie każda branża) opracowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i obmiaru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 

z późniejszymi zmianami) 

 
 

3 egzemplarze 
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6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót zgodnie z rozporządzeniem jw. W każdej branży 

oddzielnie 

5 egzemplarzy 

7 Kosztorysy inwestorskie (z podziałem jak przedmioty robót) 

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., 

nr 130, poz. 1384) wraz ze zbiorczym zestawieniem 

kosztorysów 

3 egzemplarze 

8 Wersja elektroniczna: całego zakresu zamówienia 

a. Całego zakresu zamówienia w formacie PDF, dwg. 
b. Przedmiotów robót w formacie ath, PDF 
c. Kosztorysu „ślepego” w formacie ath, Excel 

Układ, zawartość rzeczowa, numeracja dokładnie tak, jak 
w wersjach „papierowych” 

Po 1 egzemplarzu 

 

 


