Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego
przy ulicy Sportowej w Słupsku – dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3
obręb 2 Miasto Słupsk (działki o nr 7/7, 7,8, 7/9 powstawały w wyniku podziału
działki nr 7/5 w terminie po uzyskaniu pozwolenia na budowę nr 156/2017 z
26.05.2017 r. ). Wykonanie robót budowlanych
polega na budowie budynków
A,B,C,E oraz na budowie infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniu terenu wraz
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej budynków oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):
1. Główny kod CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 - roboty budowlane.
2. Dodatkowe kody CPV:
a) 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę;
b) 45212412-7 – roboty budowlane w zakresie schronisk;
c) 45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
d) 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach;
e) 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Opracował :
Marcin Bartha
Wydział Inwestycji
20.10.2017 r.

1

SPIS ZAWARTOŚCI:
Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.
Rodzaje robót.
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Rozdział II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wymagania techniczne.
Wymagania materiałowe.
Wymagania funkcjonalne.
Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty.
Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy.
Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

Rozdział III. Materiały związane – załączniki :
nr 1. Pozwolenie na budowę nr 156/2017 r. z 26.05.2017 r. obejmujące budowę
schroniska dla zwierząt (budynki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu
jako A, B, C, D, E – etap I i F – etap II) wraz z instalacją gazową , zjazdem z drogi
publicznej oraz infrastrukturą techniczną (drogi wewnętrzne, chodniki i dojścia,
miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca gromadzenia odpadów,
przyłącza : wody,kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o. i energetyczne) ,
nr 2. Projekt budowlany pełno branżowy – etap I i II – budynki A,B,C,D,E,F - załącznik
do w/w decyzji pozwolenia na budowę,
nr 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zakres pełno branżowy –
element dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do w/w decyzji
pozwolenia na budowę,
nr 4. Przedmiar robót – w zakresie zgodnym z pierwotnym zakresem etapu I
polegającym na budowie budynków A,B,C,D,E wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej i zagospodarowaniu terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
budynków,
nr 5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych objętych
etapem I w wersji po przeprojektowaniu polegających na budowie budynków
A,B,C,E (bez budynku D) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i
zagospodarowaniu terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU
Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego –
tekst jednolity z dnia 10 maja 2013 roku (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1129)
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na przeprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę
do:
-przeprowadzenia
procedury
wyboru
wykonawcy
w
trybie
ustawy
o zamówieniach publicznych,
-przygotowania oferty wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
ROZDZIAŁ I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności przeprojektowania i
budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w zakresie okrojonym w stosunku do
posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę (załącznik nr 1).
Projektowany obiekt w zakresie etapu Ia przewidzianego do wykonania ramach
niniejszego zamówienia publicznego
to kompleks 4 budynków oznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu literami A, B, C ,E pełniących funkcję schroniska
dla ponad 200 psów i kotów, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych z dachami
płaskimi, w tym z budynku administracyjno - biurowego z zapleczem dla pracowników,
lecznicy na potrzeby schroniska, części gospodarczej oraz klatek i wybiegów dla
zwierząt.
Projektowany zakres robót obejmuje m. in.:
- budowę przyłączy wodno- kanalizacyjnych;
- budowę odwodnienia terenu wraz budową kolektora zbiorczego kanalizacji
deszczowej do cieku wodnego;
- budowę nawierzchni utwardzonych (dróg wewnętrznych, chodników, miejsc
postojowych),
- budowę oświetlenia terenu;
- budowę ogrodzenia;
- zagospodarowanie terenu (trawniki, mała architektura, place gospodarcze).
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest :
- dokonać na etapie przygotowania oferty analizy istniejącego projektu pełno
branżowego w zakresie etapu I stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na
budowę nr 156/2017 r. z 26.05.2017 r. obejmującego budowę schroniska dla zwierząt
(budynki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A, B, C, D, E, F) wraz
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z instalacją gazową , zjazdem z drogi publicznej oraz infrastrukturą techniczną
(drogi wewnętrzne, chodniki i dojścia, miejsca postojowe dla samochodów
osobowych, miejsca gromadzenia odpadów, przyłącza : wody,kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, c.o. i energetyczne) ,
- dokonać
na etapie przygotowania oferty założeń do wstępnej optymalizacji
projektu w zakresie etapu Ia wraz wyceną kosztową – oszacowaniem możliwych
oszczędności w stosunku do pierwotnych rozwiązań projektowych ,
- dokonać po podpisaniu umowy z Zamawiającym optymalizacji rozwiązań
projektowych w zakresie całego etapu I (który ulega podziałowi na etap Ia – budynki
A, B, C, E oraz etap Ib – budynek D) pod kątem wprowadzenia możliwych zmian
materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych w projekcie budowlanym
autorstwa AMW Biuro Projektów z grudnia 2016 roku z zachowaniem jego
parametrów nominalnych – funkcjonalności, powierzchni, kubatury i pojemności
obiektu schroniska dla psów i kotów (optymalizacja rozwiązań projektowych ma
zmierzać w kierunku obniżenia kosztów wykonania robót budowlanych bez szkody dla
jakości i trwałości zaproponowanych rozwiązań w stosunku do pierwotnie
zaprojektowanych opisanych projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót),
- wykonać zgodnie z przyjętymi po analizie wnioskami rysunki
zamienne i
uzupełniające w zakresie etapów Ia i Ib (sporządzone osobno dla każdego z etapów Ia
i Ib) z naniesionym przez Projektanta określeniem istotności wprowadzonych zmian
w stosunku do udzielonego pozwolenia na budowę (czy zmiany są istotne czy
nieistotne),
- uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie wprowadzonych zmian w stosunku do
projektu pierwotnego,
- w przypadku zaproponowania zmian istotnych w zakresie optymalizowanych
rozwiązań projektowych w zakresie całego etapu I, czyli etapów Ia i Ib w stosunku
do posiadanego pozwolenia na budowę należy do obowiązków Wykonawcy w imieniu
Zamawiającego na podstawie udzielonego po podpisaniu umowy pełnomocnictwa
uzyskanie ostatecznego zamiennego pozwolenia na budowę,
- dokonać po wykonaniu optymalizacji pierwotnych rozwiązań projektowych
niezbędnych korekt w zakresie przedmiarów (załącznik nr 4) i STWIORB (załącznik
nr 3) z podziałem w/w opracowań na etapy Ia i Ib,
- wykonać roboty budowlane w zakresie budowy objętych etapem Ia w wersji po
przeprojektowaniu polegających na budowie budynków A,B,C,E (bez budynku D)
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniu terenu wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej budynków – zakres robót zawarty w OPZ (załącznik nr
5),
- wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym wszystkich materiałów budowlanych
(w tym kolorystyki elewacji), urządzeń i elementów zagospodarowania terenu przed
wbudowaniem (wnioski materiałowe powinny być składane przez Wykonawcę do
właściwych branżowo inspektorów nadzoru do akceptacji na minimum 14 dni przed
planowanym terminem wbudowania materiałów),
- uzyskania przed terminem odbioru końcowego na rzecz zamawiającego pozwolenia
na użytkowanie.
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1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia
Parametry obiektu – schroniska dla zwierząt zostały opisane projektem autorstwa
AMW Biuro Projektów z grudnia 2016 (załącznik nr 2) stanowiącym załącznik do
pozwolenia na budowę 156/2017 r. z 26.05.2017 r. (załącznik nr 1) . Zamawiający w
opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) określił zakres robót budowlanych do
wykonania. Dodatkowo jako materiał pomocniczy załącza się przedmiar robót w
zakresie etapu I (załącznik nr 4).
1) Zalecenia projektowe
Wykonawca powinien dążyć do optymalizacji kosztów wykonania robót budowlanych
w zakresie budowy schroniska dla zwierząt podzielonego na etapy :
- etap I składający się z etapów Ia (zakres przewidziany do wykonania w zamach
niniejszego zamówienia) i Ib (zakres przewidziany ewentualnie do wykonania w
ramach zamówienia uzupełniającego w przypadku spełnienia warunków zawartych w
art. 67.1 PZP i znalezienia dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego
w terminie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego).
Optymalizacja polegać ma na
„odchudzenia” projektu z zachowaniem jego
parametrów nominalnych – funkcjonalności,
powierzchni, pojemności obiektu
schroniska dla psów i kotów, bez szkody dla jakości i trwałości zaproponowanych
rozwiązań w stosunku do pierwotnie zaprojektowanych opisanych projektem oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Zaleca się w miarę możliwości nie dokonywania istotnych zmian w stosunku do
pozwolenia na budowę. Uzasadnieniem do zastosowania zamiennych rozwiązań
materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych skutkujących koniecznością
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę są rozwiązania bardziej ekonomiczne w
stosunku do projektu podstawowego i/lub poprawa funkcjonalności obiektu.
2. Rodzaje robót
1)
2)
3)
4)

W skład robót wchodzą:
prace projektowe,
roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne,
roboty budowlane pełno branżowe,
roboty wykończeniowe.

3.

Uwarunkowania przedmiotu zamówienia

1) Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące przeprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów schroniska dla zwierząt.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
a) Dokładnej analizy projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę ,
celem dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia, a po podpisaniu umowy do
szczegółowej wizji w terenie w zakresie projektowanego miejsca budowy schroniska.
b) Dokonania optymalizacji rozwiązań projektowych mających

na celu osiągnięcie
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pułapu lub znaczące zbliżenie się ceny ofertowej za wykonanie przeprojektowania i
budowy schroniska dla zwierząt w zakresie etapu Ia do kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia , tj. do kwoty
6.016.317,00 zł brutto .
c) W celu dokonania w sposób maksymalnie dokładny i wiarygodny optymalizacji
rozwiązań projektowych może zachodzić konieczność wykonania przez Wykonawcę
dodatkowych badań , sprawdzeń, uzgodnień itp. . Koszt wszelkich dodatkowych
czynności związanych z optymalizacją rozwiązań projektowych musi zawierać się w
cenie oferty Wykonawcy.
d) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunków
zamiennych i uzupełniających wraz z opisami w minimum 4 kompletach w wersji
papierowej + 2 w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu płyta CD/DVD w
formacie plików pdf. Rysunki powinny być opatrzone adnotacją Projektanta
jednoznacznie określająca, czy rozwiązania stanowią/nie stanowią istotnego
odstępstwa od pozwolenia na budowę.
Dodatkowo opracowania projektowe po optymalizacji powinny zawierać klauzulę
uprawnionego Projektanta Wykonawcy o kompletności zawierającą oświadczenie, że
projekt został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.
e) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:
- w przypadku zmian istotnych zamiennego pozwolenia na budowę,
- po zakończeniu robót przed rozpoczęciem procedury odbioru końcowego pozwolenia
na użytkowanie wybudowanego schroniska dla zwierząt.
2) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót
objętych zadaniem.
3) Zamawiający na podstawie zapisów umowy nr 12/I/271-26/2016 z 15 czerwca 2016
r.
pomiędzy Miastem Słupsk a AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ze Słupska
(autorem pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego schroniska dla
zwierząt stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego programu) , oświadcza, że :
„Wykonawca przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
korzystania z dokumentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami na wszystkich polach eksploatacji
w chwili zawarcia umowy, a nadto zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnych
praw autorskich w odniesieniu do tych utworów, włącznie z przeniesieniem w/w praw
na inny podmiot”.
Przeniesienie praw nastąpiło z chwilą zapłaty przez Zamawiającego należnego dla
Wykonawcy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostało przez Miasto Słupsk zapłacone.
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4. Właściwości funkcjonalno – użytkowe
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi
być
zrealizowane
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z
dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , jak również z wszystkimi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi,
obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań
technicznych.
2) W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
kierować się:
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami .
Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości
wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po dokonaniu przez
Projektanta Wykonawcy optymalizacji
dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik do pozwolenia na budowę nr 156/2017. Szczegółowe rozwiązania
projektowe powstałe po terminie składania przez Wykonawcę oferty wpływające
na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą
traktowane jako roboty dodatkowe.
ROZDZIAŁ II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1. Wymagania techniczne :
1) Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych.
Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, np.
prac pomiarowych.
2) Założenia realizacyjne :
a) Z uwagi, iż istnieje ważne pozwolenie na budowę Zamawiający przewiduje
przekazanie terenu budowy wraz z kompletnym projektem budowlanym w
terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
b) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram
rzeczowo – finansowy wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych wraz
ze szczegółowym kosztorysem ofertowym w terminie do 14 dni od daty
zaakceptowania przez Zamawiającego zoptymalizowanych rozwiązań projektowych.
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c) Zamawiający przewiduje n/w terminy na wykonanie przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę w rozbiciu na poszczególne elementy :
- w zakresie przeprojektowania :
Wariant I : w przypadku rozwiązań projektowych nie wymagających zmiany
pozwolenia na budowę – termin realizacji do 3 miesięcy od daty podpisania umowy (po
tym okresie w przypadku terminowego dostarczenia kompletnych opracowań
projektowych Zamawiający będzie miał do 14 dni roboczych na zaakceptowanie
zoptymalizowanych rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę)
Wariant II : w przypadku rozwiązań projektowych wymagających zmiany pozwolenia
na budowę – termin realizacji do 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy ( w
przypadku terminowego dostarczenia kompletnych opracowań projektowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 10 dni roboczych na zaakceptowanie
zoptymalizowanych rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę –
potem Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wniosek o wydanie zamiennego
pozwolenia na budowę i uzyskać ostateczne zamienne pozwolenie na budowę).
Zakłada się, że łączny czas na wykonanie w/w czynności przez Wykonawcę i
Zamawiającego nie może przekroczyć 5 miesięcy, z czego Zamawiający zastrzega
sobie prawo do 10 dni roboczych na zaakceptowanie zoptymalizowanych rozwiązań
projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę.
- w zakresie wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie –
do 17 miesięcy od daty podpisania umowy.
d) Okres czasu przeznaczony na wykonanie i dostarczenie wraz z uzyskaniem przez
Wykonawcę akceptacji Zamawiającego w zakresie kompletnych zoptymalizowanych
opracowań projektowych wymagających zmiany pozwolenia na budowę nie może
przekroczyć 5 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy. W przypadku
przekroczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
limitu czasowego
określonego na 5 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy Wykonawcy nie
przysługuje prawo do przedłużania łącznego limitu czasowego przeznaczonego na
realizację całego przedmiotu zamówienia.
e) Łączny limit czasowy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie może
przekroczyć 17 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.
f) Zamawiający zakłada, iż cześć robót budowlanych w zakresie nie objętych zmianami
projektowymi będzie możliwe do wykonania przez Wykonawcę po przekazaniu terenu
budowy równoległe z prowadzonymi przez niego pracami projektowymi mającymi na
celu optymalizację rozwiązań projektowych.

2. Wymagania materiałowe :
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1) Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy
Prawo Budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, atesty i certyfikaty
itp. .
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym
wszystkich materiałów budowlanych (w tym kolorystyki elewacji), urządzeń i
elementów zagospodarowania terenu przed wbudowaniem (wnioski materiałowe
powinny być składane przez Wykonawcę
do właściwych branżowo inspektorów
nadzoru do akceptacji na minimum 14 dni przed planowanym terminem wbudowania
materiałów).
3. Wymagania funkcjonalne:

Zaprojektowane rozwiązania w ramach optymalizacji nie mogą w
zakresie wprowadzonych zmian materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych w
stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym autorstwa AMW Biuro
Projektów z grudnia 2016 roku prowadzić do pogorszenia parametrów nominalnych
projektu – funkcjonalności, powierzchni, pojemności obiektu schroniska dla psów i
kotów i być gorsze o więcej niż 2 % (optymalizacja rozwiązań projektowych ma
zmierzać w kierunku obniżenia kosztów wykonania robót budowlanych i/lub poprawy
funkcjonalności obiektu schroniska bez szkody dla jakości i trwałości zaproponowanych
rozwiązań w stosunku do pierwotnie zaprojektowanych opisanych projektem oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót).
4. Wymagania
do oferty :

dotyczące

opracowań

projektowych

załączonych

1) Część techniczna
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć jako załącznik do oferty opis założeń do
wstępnej optymalizacji projektu w zakresie etapu Ia wszystkich robót zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram prac projektowych i
robót budowlanych w zakresie całego przedmiotu zamówienia. Informacje do oferty są
przedkładane w formie opisów, tabeli, obliczeń, rysunków, schematów itp.
2) Część ekonomiczna :
a) Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z
opisem programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną
ryczałtową.
b) Oferta Wykonawcy powinna zawierać osobno wycenę prac w zakresie wykonania
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prac projektowych i osobno wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji Wykonawcy :
1)
Wymagania w zakresie opracowań projektowych będących wynikiem
przeprowadzonej przez Projektanta Wykonawcy optymalizacji rozwiązań
projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminach opisanych w
rozdziale II programu ustęp 1 pkt. 2) litery c) i d) Zamawiającemu do zatwierdzenia
rysunków zamiennych i uzupełniających wraz z opisami w minimum 4 kompletach w
wersji papierowej + 2 w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu płyta CD/DVD
w formacie plików pdf. Rysunki powinny być opatrzone adnotacją Projektanta
jednoznacznie określająca, czy rozwiązania stanowią/nie stanowią istotnego
odstępstwa od pozwolenia na budowę. Prace projektowe będą wykonywane przez
projektantów odpowiednich branż posiadających uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń.
W razie potrzeby wynikającej z przeprowadzonej optymalizacji rozwiązań
projektowych Wykonawca w ramach prac projektowych zobowiązany jest do
wykonania i przekazania Zamawiającemu w ilościach opisanych powyżej niezbędnych
korekt w zakresie przedmiarów (załącznik nr 4) i STWIORB (załącznik nr 3) z podziałem
w/w opracowań na etapy Ia i Ib.
Dodatkowo opracowania projektowe po optymalizacji powinny zawierać klauzulę
uprawnionego Projektanta Wykonawcy o kompletności zawierającą oświadczenie, że
projekt został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.
2) Dokumentacja powykonawcza
a) Do odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i 1 kpl. dokumentacji
powykonawczej na nośniku cyfrowym.
b) Dodatkowo w skład dokumentów odbiorowych ma wchodzić uzyskane przez
Wykonawcę pozwolenie na użytkowanie obiektów schroniska dla zwierząt wykonanych
w ramach niniejszego zamówienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz
świadectwa charakterystyki energetycznej każdego z wybudowanych budynków.
3) Wersja elektroniczna dokumentacji :
Zgodna z wersją papierową płyta CD lub DVD zapisana w formacie PDF.
6.
Inne
wymagania
i robót budowlanych:

dla

dokumentacji

projektowej

Wykonawcy
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1) Rozwiązania projektowe Wykonawca winien na bieżąco konsultować
i uzgadniać z Zamawiającym.
2) Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny
posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia.
3) Opracowania projektowe będące przedmiotem Zamówienia mają zostać wykonane
przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych.
4) Wymagane terminy :
a) wymagania odnośnie terminu sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo
– finansowego wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym zawarto w rozdziale II
ustęp 1 punkt 2) litera b) niniejszego programu.
b) wymagania odnośnie terminu wykonania prac projektowych i robót budowlanych
zawarto w rozdziale II ustęp 1 punkt 2) litery c), d) i e) niniejszego programu.

c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w
terminie do 17 miesięcy liczonym od daty podpisania umowy w
przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
5) Ustalenia wyjściowe :
a) Zamawiający posiada oryginał projektu stanowiącego załącznik do decyzji
pozwolenia na budowę nr 156/17.
b) Zamawiający przekaże w/w projekt w terminie określonym w rozdziale II ustęp 1
pkt. 2) litera a) niniejszego programu.
c) Wszystkie dodatkowo potrzebne materiały wyjściowe typu uzgodnienia, decyzje,
opinie, badania itp. niezbędne do wykonania możliwie najlepszej optymalizacji
rozwiązań projektowych Wykonawca ma obowiązek pozyskać własnym staraniem i
uwzględnić koszt ich pozyskania w swojej ofercie .
W
razie
potrzeby
Wykonawca
wystąpi
do
Zamawiającego
o udzielenie stosownych upoważnień.
d) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Kompletne opracowania
projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być zaakceptowane przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodnie z obowiązującymi
przepisami dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania robót budowlanych .

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu
ze stanem istniejącym. Wykonawca na własny koszt usunie wady
i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.
6) Płatności :
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a) Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych
ryczałtowo
jest
wartość
(
kwota
)
podana
przez
Wykonawcę
w ofercie.
b) Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na wykonanie zamówienia.
c) Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej
po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego.
d) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót budowlanych (nie częściej
jak
jedno
fakturowanie
w
danym
miesiącu
kalendarzowym)
na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie wykonanych opracowań
projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uzyskaniu w przypadku
takiej konieczności przez Wykonawcę zamiennego ostatecznego pozwolenia na
budowę. Przedmiotem faktury częściowej może być pełna pozycja lub kilka pozycji
elementów rozliczeniowych zawartych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo finansowym.
e) Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 15
% wartości zamówienia podstawowego (zamiarem Zamawiającego jest realizacja
budowy budynku D – etap Ib).
7) Inne ustalenia :
a) Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien
zorganizować przynajmniej 2 razy w miesiącu Radę Techniczną z udziałem Projektanta celem
omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.
Protokoły z Rad Technicznych Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał do Zamawiającego ,
dodatkowo dołączy je do części opisowej
dokumentacji. Udział przedstawiciela/przedstawicieli
Zamawiającego podczas posiedzeń Rad Technicznych, które odbywać się będą poza siedzibą
Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy za wcześniejszym, minimum 3 dniowym
powiadomieniem. Wymaga się, aby Rady Techniczne odbywały się z bezpośrednim udziałem
przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego minimum jeden raz w miesiącu przez cały czas trwania
prac projektowych. W przypadku Wykonawcy posiadającego siedzibę poza Słupskiem Miasto Słupsk
deklaruje możliwość udostępnienia bezpłatnie własnego pomieszczenia na zorganizowanie spotkania
Rady Technicznej, aby uniknąć w/w dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy.
b) Wymaga się, aby na etapie prowadzenia robót budowlanych po zakończeniu prac projektowych
odbywały się na terenie budowy minimum jeden raz w miesiącu Rady Techniczne z udziałem
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac
związanych z przedmiotem zamówienia.
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne
jakie
okażą
się
potrzebne
w
związku
z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych.
e)
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
używania
jedynie
takiego
sprzętu
i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań
projektowych i robót budowlanych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych i robót
budowlanych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
f)
Wykonawca
będzie
odpowiadał
za
ochronę
opracowań
projektowych
i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane od Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wykonawca
będzie
utrzymywał
opracowania
projektowe

i materiały wyjściowe w należytym stanie do do czasu zwrotnego przekazania ich
Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami przed terminem odbioru końcowego.
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Opracował :
Marcin Bartha
Wydział Inwestycji
20.10.2017 r.
Zatwierdził :

Rozdział III. Materiały związane – załączniki :
nr 1. Pozwolenie na budowę nr 156/2017 r. z 26.05.2017 r. obejmujące budowę schroniska dla
zwierząt (budynki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A, B, C, D, E –
etap I i F – etap II) wraz z instalacją gazową , zjazdem z drogi publicznej oraz
infrastrukturą techniczną (drogi wewnętrzne, chodniki i dojścia, miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, miejsca gromadzenia odpadów, przyłącza : wody,kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, c.o. i energetyczne) ,
nr 2. Projekt budowlany pełno branżowy – etap I i II – budynki A,B,C,D,E,F - załącznik do w/w
decyzji pozwolenia na budowę,
nr 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zakres pełno branżowy – element
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do w/w decyzji pozwolenia na budowę,
nr 4. Przedmiar robót – w zakresie zgodnym z pierwotnym zakresem etapu I polegającym na
budowie budynków A,B,C,D,E wraz z
budową infrastruktury towarzyszącej i
zagospodarowaniu terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
nr 5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych objętych
etapem I w wersji po przeprojektowaniu polegających na budowie budynków
A,B,C,E (bez budynku D) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i
zagospodarowaniu terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
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