
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach 
zadania inwestycyjnego „Adaptacja i przebudowa małego budynku „Szpitalika” na Św. Krzyżu” 
 
 

1. Proponowane funkcje budynku: 
1.2. Pokoje gościnne na istniejącym poddaszu, wraz z łazienkami i pokojem śniadań. Zespół 

sanitariatów obsługujących wycieczki, w tym WC dla niepełnosprawnych poruszających 
się na wózku inwalidzkim – przyziemie budynku, 

1.3. Pomieszczenia posterunku Ś.P.N. – przyziemie budynku, 
1.4. Pomieszczenie ekspozycyjne z mini kawiarnią samoobsługową - przyziemie budynku. 
1.5. Nowa kotłownia – podpiwniczenie. 
1.6. Przestrzeń wystawowa z zapleczem sanitarnym i magazynowym – podpiwniczenie. 
1.7. Istniejąca stacja trafo i hydrofornia – do pozostawienia w podpiwniczeniu. 

2. Przewidywane prace budowlane: 
2.1. Zmiana układu ścian wewnętrznych, 
2.2. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, 
2.3. Wykonanie nowych posadzek i tynków, 
2.4. Osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ścian zewnętrznych, 
2.5. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej, 
2.6. Skucie tynków zewnętrznych i wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, 
2.7. Odtworzenie detali gzymsu i okapów dachu, 

2.8. Wymiana pokrycia dachowego oraz częściowa lub całkowita wymiana elementów 
konstrukcyjnych więźby dachowej, 

2.9. Remont istniejących i wykonanie nowych kominów wentylacyjnych i spalinowych, 
2.10. Wymiana elementów odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych, 
2.11. Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
2.12. Zabezpieczenie i wzmocnienie istniejących murów oporowych, 
2.13. Częściowe wyburzenie budynków (przeszklona część tarasu, szalety podziemne) 
2.14. Wykonanie tarasu w parterze – nad istniejącą piwnicą, 
2.15. Wykonanie murków terenowych wraz z elementami małej architektury, 
2.16. Wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
2.17. Wykonanie nawierzchni utwardzonych i schodów terenowych wokół budynku, 

3. Wymagane czynności: 
3.1. Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej wraz 

z ekspertyzą określającą możliwość wykonania planowanej inwestycji, 
3.2. Sporządzenie koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

Inwestora i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
3.3. Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz zapewnień dostawy potrzebnych do 

funkcjonowania obiektu mediów, 
3.4. Sporządzenie mapy do celów projektowych, 
3.5. Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego z wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami, w tym projektu zagospodarowania terenu, 
3.6. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji 

wykonania i odbioru robót, 
3.7. Sporządzenie planu BIOZ dla inwestycji, 
3.8. Sporządzenie karty inwestycji, 
3.9. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o zyskanie pozwolenia na budowę, 



4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 
4.1. Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac projektowych 
4.2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia; 
4.3. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące 

istotnych elementów mających wpływ na koszty 
4.4. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów 

technicznych tzn. bez podawania ich nazw; jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub 
urządzeń, 

4.5. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt. Czynności te 
Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego, 

4.6. Wykonawca przekazując Zamawiającemu dokumentację projektową ma obowiązek 
przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian 
projektowych w zależności od potrzeb oraz dopuszcza, jeżeli to konieczne 
sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby inne niż autor projektu, 

 


