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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             Załącznik nr ………...                                                                                           
I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.       

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129),  
dla zadania pn.  

„„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby montażu urządzenia typu gamma 
kamera SPECT-CT  w budynku nr  5, piętro II”  

 
2. Inwestycja, o której mowa w ust. 1 polega na: 

a. Opracowaniu dokumentacji projektowej na postawie załączonych dokumentów: 
 

˗ wytycznych  producenta firmy SIEMENS do zakupionego przez Zamawiającego urządzenia  
gamma-kamera SPECT-CT Symbia Intevo 6 – zał. nr 1, 

˗ szczegółowych wytycznych do projektu osłon radiologicznych – zał. nr 2, 
˗ ekspertyzy technicznej stropu pomiędzy I a II piętrem budynku nr 5. 

 

b. Opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, a w szczególności 
sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową, kosztorysową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, 
projektowaniem. 

 
c. Uzyskanie pozytywnych opinii jednostek decyzyjnych i opiniodawczych oraz uzyskania przez 

wykonawcę prawomocnej  decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym. 
 

d. Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji – na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994r.  
o prawach autorskich i prawach pokrewnych Zamawiający przejmuje od autora opracowania 
(dokumentacji projektowej) wszelkie prawa do powielania i zmian w pełnym zakresie utworu autora 
projektu (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami, który ma być  ujęty w 
cenie opracowania, 
 

e. Przekazanie praw autorskich (wg projektu umowy) 
 

2. Forma opracowania dokumentacji projektowej: 

 

Programu inwestycji  
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 238 poz. 1579 z 
dnia 17 grudnia 2010 r.). 

 Wymagana ilość egzemplarzy –  3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej 
 

Zestawienie kosztów zadania (ZKZ)   
wykonane zgodnie z Decyzją MON nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r.    (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych wg załączonego wzoru. 
Wymagana ilość egzemplarzy –  3egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej 
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Projekt budowlano-wykonawczy: 
 
- część projektu budowlanego : musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi 
 przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie  
 z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) art. 32 i art. 33. 

 Część rysunkowa 1:100, opis. 
- część projektu wykonawczego: musi zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz 
rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego 
zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi.   
Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1: 1), opis. 
 
Wymagana ilość egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego – 4 egz. wraz  z formą 
elektroniczną w licencjonowanym programie „AutoCAD” (DWG) + 1 egz. w formacie (PDF). 

 
Projekt osłon radiologicznych musi zawierać zakres prac oraz rozwiązania materiałowe niezbędne 
do wykonania osłon stałych zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 
 
Wymagana ilość egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego – 3 egz. wraz  z formą 
elektroniczną w licencjonowanym programie „AutoCAD” (DWG) + 1 egz. w formacie (PDF). 

 
 

Informacja o BIOZ 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami). 

 

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót  dla poszczególnych branż. sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod  i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130,poz. 1389).  
Wymagana ilość egzemplarzy –  2 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej,  

 

Przedmiary robót (wyszczególnić numerację pomieszczeń, przedmiar lub ilości dla danego 
pomieszczenia) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013. 1129). 
Wymagana ilość egzemplarzy –  2 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej , 
 

 
Uwaga: każdy tom dokumentacji ma być oprawiony, wszystkie strony mają być trwale spięte i 
opatrzone numeracją.  
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4.  Wymogi dotyczące wykonania projektów:  

a) Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej: 

• wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 
niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej, 

• Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formatach: 
o ATH oraz PDF -  dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;  
o DOC oraz PDF - dla części opisowych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Informacji BIOZ);  

o zestawienia kosztów zadania (tabele dodatkowo w programie Excel). 
 

• Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się: 

o projekt architektoniczny, 

o projekt konstrukcji, 

o projekt instalacji sanitarnych, 

o projekt osłon radiologicznych,  

o projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i niskopradowych 

o informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

o komplet niezbędnych uzgodnień: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 
rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, ppoż. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na 
budowę; 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

• Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty: 

o założeń realizacyjnych – zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki 
jakie powinni spełniać Wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, 
charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy, 

o konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi itp. zgodny z wymogami producenta 
montowanego urządzenia oraz ekspertyzy technicznej stropu. 

o architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji 
obiektu itp. zgodny z wymogami producenta montowanego urządzenia, 

o Instalacji sanitarnych: wodociągowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła 
technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych itp. zgodny  
z wymogami producenta montowanego urządzenia, 

o Projekt osłon radiologicznych , 

o Instalacji elektrycznych: linii zasilającej od rozdzielni głównej bud. nr 16 (wraz z rozbudową – 
strażnik mocy, monitoring i kaseta), kabel miedziany (pobór mocy około 120 kW – dobierając 
przekrój z obliczeń),  do rozdzielni NN nr 4 w budynku nr 5 (wraz z rozbudową rozdzielni – DPX 
podłączony do ppoż.) – do tablicy rozdzielczej aparatu (dobierając przekroje z obliczeń);  
wykonanie tablicy zasilania elektrycznego w miejscu uzgodnionym z Project Managerem 
Siemensa, instalacji kontroli otwartych drzwi, zapewni sprawną instalację oświetleniową  
w pomieszczeniu badań i sterowni, instalacji gniazd sieciowych ~230V w pracowni i sterowni 
zasilane z innej linii niż zasilanie aparatu, instalacji lampy ostrzegającej o możliwości 
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 i o występowaniu promieniowania nad drzwiami wejściowymi do pracowni oraz instalacji 
sterującej, instalację łączności głosowej i wizyjną pomiędzy pomieszczeniem badań  
a sterownią, itp. zgodnych z wymogami producenta montowanego urządzenia, 

o Instalacji niskoprądowych obejmującą: sieć teleinformatyczną, komputerową, p. poż, itp. zgodą 
z wymogami producenta montowanego urządzenia, 

o Nadzór autorski wielobranżowy 

• Część kosztowa:  

Zgodna z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie projektów. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
Należy ująć: 

• inne opracowania i zestawienia nie ujęte powyżej, a których niezbędność wynika z charakteru 
obiektu, przepisów branżowych i dalszego opisu przedmiotu zamówienia.  

• opracowanie kompletu projektów wykonawczych wszystkich branż nie ujętych powyżej, 
• wykonanie dodatkowych prac wzmacniających w obrębie sali chorych poniżej pomieszczenia 

gamma kamery oraz na II piętrze w korytarzu i w adaptowanym pomieszczeniu, 
• wzmocnienie i zabezpieczenie podłogi na drodze transportu urządzeń,  
• wykonanie dodatkowych prac przywracających stan pierwotny pomieszczeń poniżej pomieszczenia 

gamma kamery, 
• wykonanie osłon radiologicznych wg. szczegółowych wytycznych do projektu osłon radiologicznych, 
• wykonanie dodatkowych przebić przez stropy i ściany w celu doprowadzenia kabla zasilania do 

tablicy rozdzielczej z rozdzielni NN nr 4 znajdującej się w piwnicy bud. nr 5, 
• wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek ścian (odnośnie grubości ścian i użytego 

materiału) w celu weryfikacji projektu osłon radiologicznych. 
• należy zaprojektować wykonanie osłony zastępczej np. z blachy ołowianej, poniżej wylewki 

betonowej (w poziomie wyprawy barytowej) jeżeli wykonanie dodatkowej warstwy betonu, zalecanej 
przez dostawcę urządzenia może spowoduje konieczność likwidacji warstwy betonu barytowego, 
stanowiącego osłonę przed promieniowaniem.  

 

5.  Dodatkowe warunki - do obowiązków Wykonawcy należą: 

a) Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Przeprowadzenie wizji  lokalnej 
zgodnie z zapisami w Formularzu Ofertowym. 

b) Uzyskanie aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dokumentacji projektowej jeżeli jest to wymagane, 

c) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2014r. (Dz. U. 2017.1332 ze zm.), 

 

III. Dokumentację projektową należy wykonać w czcionce „ARIAL NARROW”. 

IV. Wzory wymagane przez Inwestora do zastosowania przy wykonaniu stron tytułowych dokumentacji: 

Marginesy: 
- lewa strona 4 cm, 
- prawa strona 1 cm. 
 

1. Strony tytułowe projektów budowlano-wykonawczych 
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