Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień – CPV:
71.22.10.00-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71.24.20.00-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
713143005
- Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Słupskiego
Ośrodka Kultury (dawne MCK) przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku wraz z remontem
elementów zewnętrznych (taras i schody) .
Obiekt położony na działce nr 70/4 obręb 9 w Słupsku.
1. Stan istniejący:
- stan obiektu jest szczegółowo opisany w załączonym „Protokół nr 1/2017 z okresowej
kontroli oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu – przegląd roczny
z dnia 22.02.2017 r.”.
- stan obiektu jest szczegółowo opisany w załączonym „Protokół nr 2/2016 z okresowej
kontroli oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu – przegląd pięcioletni
z dnia 08.03.2016 r.”.
- orzeczenie techniczne 2016A (taras)
- orzeczenie techniczne 2016B (taras)
Dane techniczne:
Gabaryty budynku:
- długość
- 66,50 m;
- szerokość
- 18,40 m;
- wysokość
- 11,10 m;
(maksymalna od poziomu posadzki parteru do attyki głównego korpusu)
- kubatura
- 5217,65 m3;
- powierzchnia zabudowy
- 648,090 m2.
2. Na przełomie 2017/2018 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy
pomieszczeń budynku MCK wraz ze zmianą ich funkcji, oraz wymianą i przebudową
wszystkich instalacji wewnętrznych przez firmę projektową Smart Architekci Szymon
Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
3. Zakres prac projektowych, które są przedmiotem zamówienia przewiduje wykonanie nw.
robót na podstawie audytu energetycznego, którego należy wykonać w pierwszej
kolejności :
Budynek dwukondygnacyjny:
• Docieplenie ścian zewnętrznych, z tym, że, należy uwzględnić docieplenie ściany
zewnętrznej na fragmencie ściany frontowej od wewnętrznej strony budynku , ze
względu na znajdującą się mozaikę na elewacji (od strony ulicy 3 Maja pomiędzy
osiami 9-10 z projektu Smart Architekci Szymon Mazurek),
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę energooszczędną i częściowo
p.poż. zgodnie z dokumentacją Smart Architekci ,
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• Wymianę instalacji odgromowej,
• Wymianę obróbek blacharskich,
• Wykonanie nowego zewnętrznego systemu odprowadzenia wód opadowych zarówno z budynku jak i z tarasu,
• Docieplenie stropodachu i ścian przyziemia poniżej poziomu terenu
(warunkowo - jeżeli takie będzie wskazanie z audytu energetycznego)
• Oświetlenie zewnętrzne, w tym oświetlenie „mozaiki” oraz podświetlenie
przestrzeni pod tarasem oprawami LED - owymi. Oświetlenie należy zasilić z
instalacji wewnętrznej w powiązaniu z projektem wykonanym przez Smart
Architekci, ul. Milicka 68, 51 – 126 Wrocław, tel. kontaktowy 506 067 481
• Remont generalny tarasu i schodów zewnętrznych wraz z balustradami,
• W ramach projektu należy równolegle z audytem energetycznym wykonać
ekspertyzę budowlaną stanu tarasu, schodów i innych zewnętrznych elementów
konstrukcyjnych – w przypadku wyniku negatywnego (stwierdzenia złego stanu
technicznego elementów zewnętrznych) projekt ma zawierać szczegółowy
sposób ich naprawy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
technicznymi i obowiązującymi przepisami.
4. Opracowana dokumentacja będzie stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.
5. Zamawiana dokumentacja obejmuje:
1) Projekty budowlane i wykonawcze:
a) branża architektoniczno-budowlana
b) branża elektryczna zewnętrzna
c) branża sanitarna – odprowadzenie wód opadowych
d) inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
ekspertyzę techniczną tarasu, schodów i innych zewnętrznych elementów
konstrukcyjnych,
2) Przedmiar robót
3) Kosztorys inwestorski
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
5) BIOZ
6) Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do niniejszego projektu
7) Charakterystyka energetyczna.
8) Audyt energetyczny zgodny z aktualnymi wymogami i przepisami oraz uwzględniający
rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji autorstwa Smart Architekci z Wrocławia
Wymienione projekty winny być opracowane w 5 egz., kosztorys, przedmiar i STWIOR w
3 egz. oraz CD w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - format *.tiff lub
*.pdf i *ath (wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na
wersję drukowaną).
W przypadku zaistnienia wymogu (oceny dokonuje Wykonawca, czy na zakres robót
objętych opracowaniem projektowym zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na
budowę) wynikającego z Prawa Budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami oraz decyzjami i uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę.
W przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca jest
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zobowiązany do złożenia na podstawie udzielonego przez Zamawiającego
pełnomocnictwa
kompletnego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót
budowlanych i uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu od organu administracji budowlanej.
6. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze
związane z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym:
1) uzyskanie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa
wszelkich wymaganych warunków, wstępnych, opinii i uzgodnień (w tym m.in.
mapa do celów projektowych, Konserwator Zabytków, Energetyka Cieplna, itp.),
wypisów, wyrysów, decyzji, ocen, badań i innych dokumentów niezbędnych dla
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz umożliwiających w razie takiej
konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę;
2) współpraca z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na etapie opracowywania
dokumentów dla instytucji finansujących;
3) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwóch spotkań
roboczych w siedzibie Zamawiającego na etapie sporządzenia dokumentacji
projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i
materiałowych.
4) rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny
uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków
finansowych na realizację tej inwestycji.
5) Uzgodnienie projektu z Koordynatorem ds. estetyzacji przestrzeni publicznej
Miasta Słupska – Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
6) Uzgodnienie projektu z Miejska Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
7. Warunki do uwzględnienia w projektowaniu:
1) Sposób opracowania projektu – należy wykonać rozdzielnie projekt budowlany i
projekt wykonawczy ( skala rysunków typu rzuty i przekroje min. 1:50, szczegóły
1:10, detale 1:5),
2) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie
poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz być kompatybilna z opracowaną dokumentacją projektową
przebudowy pomieszczeń i instalacji wewnętrznych budynku MCK (zakres
zgodny z pozwoleniem na budowę) wykonaną przez biuro projektowe Smart
Architekci z Wrocławia + zakresem robót objętych zgłoszeniem robót .
3) Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty
budowlane zostanie udzielone na podstawie Prawa zamówień publicznych.
Zaprojektowane materiały budowlane należy scharakteryzować wyłącznie
parametrami technicznymi bez podawania nazw własnych (znaków towarowych).
Ewentualnie użyć co najmniej trzech nazw materiałów o równorzędnych parametrach
z jednoczesnym określeniem cech technicznych stanowiących o równorzędności.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar
robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki.
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5) W szczególności należy uwzględnić przepisy :
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1332 z późn. zm.),
• Obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności
dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz.1422 z późn. zm., w tym Rozporządzenie MIiB z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opublikowane w Dzienniku
Ustaw RP 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 ).
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 1129 z 2013 r.)
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130
poz. 1389 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.
376)
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).
8. Warunki do uwzględnienia w ofercie przez Wykonawcę :
1) Minimalny okres rękojmi : 60 miesięcy.
2) Procentowy podział wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie :
a) I etapu opisanego we wzorze umowy – paragraf 9 ustęp 7 punkt 1) – maksymalnie
10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy,
b) II etapu opisanego we wzorze umowy – paragraf 9 ustęp 7 punkt 2) – maksymalnie
70 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy,
c) III etapu opisanego we wzorze umowy – paragraf 9 ustęp 7 punkt 3) - minimalnie
20 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy,
3) Maksymalne terminy wykonania :
a) audytu energetycznego : - do 20 dni od daty podpisania umowy,
b) kompletnego pełno branżowego projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę i/lub złożeniem zgłoszenia o zamiarze wykonania
4 Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej termomodernizacji obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku..

robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego
– do 60 dni od daty podpisania umowy
c) pozostałego przedmiotu umowy wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
i/lub uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu wydanego przez
właściwy organ administracji budowlanej w przypadku obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę – do 90 dni od daty podpisania umowy.
9. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są.:
1) Protokół nr 1/2017 z okresowej kontroli oceny stanu technicznego elementów
budowlanych obiektu – przegląd roczny z dnia 22.02.2017 r.
2) Protokół nr 2/2016 z okresowej kontroli oceny stanu technicznego elementów
budowlanych obiektu – przegląd pięcioletni z dnia 08.03.2016 r.
3) Orzeczenie techniczne 2016 A i B (taras)
4) Przegląd kominiarski z dnia 01.02.2017r.
5) Dokumentacja fotograficzna.
6) Mapa sytuacyjna.
7) Audyt energetyczny (do celów wyłącznie informacyjnych – nieaktualny) – wykonany
przez Neptun Eko Rumia z maja 2017 r.
8) Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń budynku MCK wraz ze zmianą
ich funkcji, oraz wymianą i przebudową wszystkich instalacji wewnętrznych
(pozwolenie na budowę nr 9/2018 z 11.01.2018 r.) + dokumentacja na roboty objęte
zgłoszeniem, m.in. budowa pochylni zewnętrznej (zgłoszenie z dnia 29.12.2017 r. zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 11.01.2018 r.)
wykonane przez firmę projektową Smart Architekci Szymon Mazurek, ul. Milicka 68,
51-126 Wrocław

UWAGA FORMALNA – zgodnie z uchwałą nr XLVI/629/17 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku –
poz. 196 z dniem 1 lutego 2018 roku dokonano połączenia samorządowych
instytucji kultury działających pod nazwami : Młodzieżowe Centrum
Kultury i Słupski Ośrodek Kultury. W wyniku połączenia instytucji
stworzona została samorządowa instytucja kultury pod nazwą Słupski
Ośrodek Kultury. Oprojektowywany budynek wcześniej, tj. do 31.01.2018
roku nazywał się MCK- Młodzieżowe Centrum Kultury.
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