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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

remontu budynku Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7. 

2. Wytyczne w zakresie remontu budynku 

Remont budynku powinien zapewnić zoptymalizowanie przestrzeni funkcjonalno-

użytkowej oraz podnieść walory estetyczne obiektu. Ponadto powinien doprowadzić do 

zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w samym budynku jak i wokół niego,  

a także poprawić warunki pracy i zahamować postępującą degradację ścian piwnic. 

Remont budynku pozwoli również dostosować obiekt do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

3. Zakres prac projektowych 

Prace projektowe obejmują: 

a) remont elewacji obejmujący m.in.:  

 częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej; 

 docieplenie przegród; 

 rozbiórkę obecnej pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych  

i wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych; 

 zlikwidowanie drugiego dodatkowego wejścia do budynku od strony ul. Partyzantów; 

 zlikwidowanie zewnętrznego wejścia do piwnicy od strony ul. Partyzantów; 

 wymianę daszków nad wejściem do budynku; 

 likwidację progu przy drzwiach wejściowych od strony południowej; 

b) remont wnętrza budynku, który powinien obejmować miedzy innymi:  

 częściowo nowy układ pomieszczeń kondygnacji z uwzględnieniem komunikacji 

poziomej i pionowej, wydzielenia stref pożarowych (w przypadku jej konieczności), 

stref kontroli dostępu, dostosowania rozmieszczenia kamer do nowego układu;  

 nową aranżację wnętrz wraz z planowanym wyposażeniem;  

 wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej;  

 wymianę posadzek;  

 osuszanie ścian piwnic i przyziemia z opaską drenażową na poziomie fundamentów;  

 remont instalacji wewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych)  

w uzgodnieniu z Zamawiającym;  

c) zagospodarowanie terenu  

 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku uwzględniające potrzebę 

maksymalizacji funkcjonalności i komunikacji z budynkiem;  

 zaprojektowanie dojazdów i chodników z uwzględnieniem potrzeb służb 

komunalnych i jednostki PSP; 
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 odwodnienie terenu oraz odprowadzenie wody z dachu w połączeniu z istniejącą 

kanalizacją deszczową;  

 likwidację części nieużytkowanych studzienek kanalizacyjnych na terenie działki 

sądu; 

 wymianę istniejącego ogrodzenia terenu; 

 oświetlenie terenu (bez iluminacji elewacji);  

 inne elementy nie wymienione, a niezbędne do wykonania remontu uzgodnione  

z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych.  

4. Inne opracowania wchodzące w zakres prac projektowych 

Przedmiot zamówienia obejmuje także: 

a) Wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

(w przypadku takiej konieczności). 

b) Pozyskanie mapy do celów projektowych. 

c) Jeżeli bilans mediów wykaże taką konieczność zaprojektowanie nowych przyłączy.  

W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskania warunków przyłączenia.  

d) Dokonywania uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej 

Dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego do czasu wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych (wynikających z Dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy).  

e) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu  

o sporządzoną Dokumentację.  

f) Inne opracowania, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, których obowiązek uzyskania 

wynika z przepisów prawa, wymagane zakresem prac projektowych, a ich 

opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej Dokumentacji lub 

uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych (Wykonawca w celu 

uzyskania stosownych zgód otrzyma niezbędne upoważnienia od Zamawiającego na 

swój uzasadniony pisemny wniosek)  

g) Wykonawca zrealizuje ww. czynności bez dodatkowych roszczeń finansowych.  

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być sporządzona zgodnie z ustawą  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu:  

a) Uzyskania wymaganej przepisami prawa ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę/wykonanie robót budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych 

b) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

c) Zrealizowania robót budowlanych. 
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5. Części wykonania zamówienia 

 Przedmiot zamówienia będzie składał się z następujących części: 

5.1. Część 1  

Opracowanie koncepcji projektowej wraz z inwentaryzacją budynku oraz inwentaryzacją 

zagospodarowania terenu. 

5.2. Część 2 

Opracowanie projektu budowlanego zakończonego ewentualnym uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. 

5.3. Część 3 

Opracowanie  projektów wykonawczych będących uszczegółowieniem projektu 

budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. 

5.4. Część 4 

Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu: wyboru Wykonawcy robót 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji. Pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie Dokumentacji, 

do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (tj. do chwili odbioru robót budowlanych 

bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia wad – do daty ich usunięcia)  

i ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.  

6. Zakres zawartości opracowań w poszczególnych częściach 

6.1. Koncepcja projektowa  

a) Projekt koncepcyjny zawierający część opisową i graficzną  

b) inwentaryzację istniejącego budynku.  

c) Inwentaryzację zagospodarowania terenu  

6.2. Projekt Budowlany 

 Projekt budowlany obejmujący m.in.: 

a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z Informacją BIOZ  

b) Projekt architektoniczno- budowlany,  

c) Projekt techniczny, w tym:  

• Branża architektoniczna  

• Branża konstrukcyjno-budowlana 

• Branża instalacyjna sanitarna  

• Branża instalacyjna elektryczna  

• Branża instalacyjna teletechniczna  

• Branża drogowa (planowana budowa zjazdu od strony południowej) 

• Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji remontu 
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d) Ewentualne dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych (tj. materiały do uzyskania opinii wymaganych prawem, uzyskane 

opinie, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę)  

e) Materiały geodezyjno – prawne  

Projekt budowlany z informacją BIOZ i inwentaryzacją części istniejącej; 

zawierający niezbędne uzgodnienia oraz opracowania wymagane przepisami 

prawa, w celu uzyskania pozwolenia na zakres prac ujętych w dokumentacji 

projektowej. Projekt budowlany opracowany zgodnie z § 34 Prawa budowlanego.  

6.3. Projekt Wykonawczy  

Projekt wykonawczy z podziałem na branże obejmujący m.in.: 

a) Projekt wykonawczy architektury, w tym projekt aranżacji wnętrz oraz informacji 

wizualnej dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami 

b) Projekt wykonawczy konstrukcji  

c) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu  

d) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w skład którego wchodzi:  

• Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej  

• Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  

• Projekt wykonawczy instalacji systemu chłodzenia powietrza  

e) Projekt instalacji elektrycznych, uwzględniający:  

• Wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych 

• Instalacje zasilania dedykowanego do komputerów z zasilaniem gwarantowanym 

z UPS  

• Oświetlenie awaryjne  

• Oświetlenie terenu 

• Instalacje piorunochronne  

f) Projekt instalacji niskoprądowych, uwzględniający:  

• Częściową przebudowę sieć okablowania strukturalnego LAN z instalacją 

światłowodową (w tym zmianę lokalizacji pomieszczenia serwerowni)  

• System sygnalizacji pożaru (w przypadku jej konieczności) 

• Instalację telewizji dozorowej CCTV (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)  

• System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)  

• Kontrolę dostępu (KD)  

• Monitoring parametrów środowiskowych w serwerowni  

g) Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji remontu  

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na  

branże 

i) Przedmiary robót z podziałem na branże 
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j) Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże 

7. Wytyczne dotyczące systemu kontroli dostępu 

System kontroli dostępu musi zostać zaprojektowany z godnie z poniższymi wytycznymi 

Ministerstwa Sprawiedliwości:  
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8. Liczba i format egzemplarzy poszczególnych opracowań 

8.1. Koncepcja projektowa  

Projekt koncepcyjny (w tym inwentaryzacja istniejącego budynku i inwentaryzacja 

zagospodarowania terenu): 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku 

elektronicznym (w tym wersja edytowalna) w formacie: pdf i doc – część opisowa oraz 

pdf i dwg – część graficzna  

8.2. Projekt Budowlany  

Projekt budowlany: 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym 

(w tym wersja edytowalna) w formacie: pdf i doc – część opisowa oraz pdf i dwg – część 

graficzna  

8.3. Projekty Wykonawcze  

 Projekt wykonawczy (w oddzielnych opracowaniach dla wszystkich branż): 4 egz. w 

formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie (w tym wersja 

edytowalna): pdf i doc – część opisowa oraz pdf i dwg – część graficzna  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w oddzielnych 

opracowaniach dla wszystkich branż): 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na 

nośniku elektronicznym w formacie (w tym wersja edytowalna): pdf i doc  

 Przedmiar robót (w oddzielnych opracowaniach dla wszystkich branż): 2 egz.  

w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie: pdf i ath lub 

kst  

 Kosztorys inwestorski robót (w oddzielnych opracowaniach dla wszystkich branż): 2 

egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie: pdf i ath 

lub kst  

Uwaga:  

Wykonawca przekazując wersję elektroniczną Dokumentacji dołącza oświadczenie, 

że całość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania nazw plików elektronicznych 

tożsamych z wersją papierową.  

9. Opis dokładnych wymagań dotyczących poszczególnych części zamówienia 

9.1. Koncepcja Projektowa  

 Zagospodarowania terenu sporządzone na mapie do celów projektowych w skali 

1:500 lub dokładniejszej, jeżeli nie będzie zapewniona widoczność wszystkich 

elementów, na którym mają być określone:  
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 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku uwzględniające potrzebę 

maksymalizacji funkcjonalności i komunikacji z budynkiem;  

 wymiary budynku oraz odległości budynku od granic działki oraz ewentualnych 

innych projektowanych elementów 

 proponowane trasy ewentualnych do zaprojektowania sieci, przyłączy oraz 

wszystkich instalacji doziemnych;  

 rzędne nawierzchni pieszo-jezdnych przy każdym charakterystycznym punkcie (np. 

wejście, wjazd);  

 lokalizacje miejsc dla osób niepełnosprawnych (w przypadku możliwości 

zaprojektowania miejsc postojowych);  

 miejsce na odpady stałe z wymiarami wykazującymi spełnienie odległości 

wymaganych w § 22 Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie;  

 wszystkie wejścia i wjazdy do budynku;  

 ogrodzenie;  

 Rzuty kondygnacji w skali minimum1:100 (dobór skali ma zapewniać czytelność 

proponowanych rozwiązań, opisy nie mogą zachodzić na siebie, jak i też na 

urządzenia), na których wskazane będą:  

 pomieszczenia; 

 wymiary zewnętrzne budynku, wymiary pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych; 

 elementy do rozbiórki;  

 w miarę możliwości wewnątrz obrysu pomieszczenia ma znajdować się tabelka  

z numerem pomieszczenia, jego nazwą, powierzchnią oraz proponowanym 

materiałem wykończenia podłogi;  

 szerokości ścian mają być zgodne z propozycją materiałową zawartą w opisie;  

 wymiary drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien wraz z podaniem wysokości 

montażu parapetów;  

 aranżacja pomieszczenia na rzucie uwzględniająca liczbę pracowników;  

 ewentualny podział budynku na strefy pożarowe wraz ze wskazaniem pomieszczeń 

wydzielonych pożarowo;  

 strefy ograniczonego dostępu;  

 szachty instalacyjne dla przewodów elektrycznych i teletechnicznych, 

 rysunki wszystkich elewacji w skali minimum 1:200, na których mają być naniesione 

wszystkie okna i drzwi oraz proponowana kolorystyka obiektu;  
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 minimum dwa przekroje przez budynek w skali minimum 1:100 w miejscach 

charakterystycznych, tj. klatki schodowe. Na przekrojach maja być opisane przegrody 

z propozycją materiałową zgodną z opisem technicznym, w przypadku ich zmian. 

 Opis techniczny który musi zawierać:  

 opis zagospodarowania terenu, w którym mają być określone wszystkie prace do 

wykonania na zewnątrz budynku oraz wskazane wszystkie dojścia i dojazdy do 

budynku, miejsca postojowe; tereny zieleni i utwardzone wraz z bilansem 

powierzchni na terenie objętym pracami;  

 analizę wystąpienia kolizji ewentualnych projektowanych obiektów z istniejącymi 

elementami infrastruktury technicznej na działce;  

 zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń: powierzchnię zabudowy, 

powierzchnię netto, powierzchnię użytkową, powierzchnię usługową, powierzchnie 

ruchu 

 opis proponowanych do zastosowania rozwiązań w zakresie dostępności budynku 

dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

 analiza wymagań zapotrzebowania na media i możliwość zapewnienia mediów  

z istniejących przyłączy i istniejącej wymiennikowni (energia elektryczna, woda, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie);  

 proponowane rozwiązania materiałowe przegród z charakterystycznymi cechami, na 

podstawie których zostały wybrane (nazwa i grubość warstwy przegrody ma zostać 

umieszczona na przekroju; charakterystyka materiału wykończeniowego ma znaleźć 

się również w opisie technicznym);  

 proponowane systemy bezpieczeństwa;  

 określenie efektywności energetycznej przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie 

racjonalności i ekonomiki, a w szczególności relacji cen do jakości proponowanych 

materiałów, urządzeń i zastosowanych technologii;  

 analizę warunków ochrony p.poż. dla budynku i wskazanie czy jest konieczność 

uzyskania odstępstwa od przepisów we właściwej Wojewódzkiej Komendzie 

Państwowej Straży Pożarnej;  

 opis w zakresie p.poż – opis ewentualnego podziału na strefy pożarowe oraz 

wskazanie pomieszczeń wydzielonych pożarowo. Obliczenia obciążenia ogniowego 

pomieszczeń archiwum dla przyjętych regałów. W opisie należy wykazać spełnienie 

wymagań warunków technicznych oraz przepisów szczegółowych dotyczących 

ochrony ppoż.;  

 oświadczenie rzeczoznawcy p.poż (w przypadku takiej konieczności), że klasyfikacja 

stref oraz pomieszczeń wydzielonych pożarowych jest prawidłowa, a długości dróg 
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ewakuacji nie przekraczają odległości określonych w warunkach technicznych lub 

zostanie spełniona wg wskazań Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 

o które wystąpi Wykonawca;  

 oświadczenia projektanta instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych, 

że zaproponowane rozwiązania instalacyjne oraz lokalizacja szachtów, są optymalne 

pod względem ekonomicznym;  

 w celu zwiększenia zapotrzebowania na moc przyłączeniową Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu analizę przyjętych urządzeń – do akceptacji;  

 tabelaryczne zestawienie pomieszczeń sporządzone na podstawie programu 

funkcjonalno- użytkowego z numeracją pomieszczeń  

 ewentualne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – o ile będzie to konieczne  

Uwaga:  

Na każdym etapie opracowania Dokumentacji Wykonawca obowiązany jest do 

konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych 

rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu.  

9.2. Projekt Budowlany  

Opis techniczny: 

 W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót 

oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie 

poprawności ich wykonania.  

 Obiekt ma spełniać właściwości budynku energooszczędnego. Obiekt powinien 

charakteryzować się niskim zużyciem energii na etapie eksploatacji. Należy 

przewidzieć zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych.  

 Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie przez Wykonawcę optymalnych 

rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektu oraz rozwiązań 

technicznych o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności 

energetycznej.  

 Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny  

z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie 

poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne 

istotne elementy. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne 

uzasadnienie, iż wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest 

uzasadnione specyfiką rozwiązań i brakiem możliwości ich opisu za pomocą 
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dostatecznie dokładnych określeń, a wskazanie takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”, Wykonawca musi podać parametry techniczno-jakościowe, których 

zachowanie będzie świadczyć o równoważności materiałów, urządzeń i rozwiązań 

technicznych przewidzianych w wykonanych opracowaniach oraz parametry 

równoważności. Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta potwierdzenia, że 

wymagania w zakresie zaprojektowanych rozwiązań spełnia co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców.  

 Obliczenie zapotrzebowania na wodę  

 Obliczenia w zakresie odprowadzania wód opadowych.  

 Obliczenie zapotrzebowania na moc elektryczną 

 Obliczenia cieplne wszystkich przegród (każdy element ma mieć podaną grubość  

i współczynnik przenikania ciepła).  

 Zestawienie powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji, oraz zewnętrznych wymiarów 

budynku. Wszystkie wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe w projekcie budowlanym 

mają być określone zgodnie z PN-ISO 9836: 2022-07 

 Inwentaryzacja istniejących urządzeń klimatyzacyjnych i wykorzystanie ich  

w dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanie nowych klimatyzatorów  

w pomieszczeniach, w których umieszczone będą urządzenia wymagające pracy  

w określonych warunkach temperaturowych 

 W zakresie informacji p.poż ewentualnie (w przypadku konieczności): 

a. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych.  

b. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 

na zewnątrz pomieszczeń – wskazanie wszystkich pomieszczeń.  

c. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego – w tym  

w pomieszczeniach szczególnych tj. archiwum, serwerownia.  

d. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.  

e. Informacje o klasie odporności pożarowej o klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  

f. Informacje o podziale na strefy pożarowe i strefy dymowe.  

g. Obliczenia wielkości klap oddymiających na klatkach schodowych oraz ich dobór.  

h. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym  

o odległościach od obiektów sąsiadujących.  

i. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.  
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j. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

a w szczególności grzewczej, elektrycznej i teletechnicznej.  

k. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających  

z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.  

l. Informacje o wyposażeniu w sprzęt gaśniczy.  

m. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym 

do tych działań.  

UWAGA:  

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej mają być w projekcie 

budowlanym w całości – wszystkie instalacje oraz rozwiązania spełnienia wymagań 

ppoż. mają być ujęte w projekcie budowlanym i każde rozwiązanie branżowe ma 

być uzgodnione z tym samym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. W projekcie 

wykonawczym ma znajdować się doszczegółowienie rozwiązań z projektu 

budowlanego. Zamawiający wymaga (w przypadku takiej konieczności) 

uzgodnienia projektu wykonawczego przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 

Projekt wykonawczy i budowlany mają być uzgodnione z tym samym rzeczoznawcą 

ds. przeciwpożarowych.  

Część graficzna  

 Projekt zagospodarowania terenu ma być sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych w skali 1:500; Grubość linii oznaczeń oraz wysokość symboli 

słownoliterowych powinny zapewnić czytelność rysunku, a stosowane oznaczenia 

mają być zgodne z normą PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty 

zagospodarowania terenu;  

 Wszystkie rzuty kondygnacji oraz przekroje przez miejsca charakterystyczne tj. klatki 

schodowe, szyby windowe oraz w miejscach, gdzie występują zmiany wysokości 

prześwitów pomiędzy elementami konstrukcyjnymi;  

 Na przekrojach wszystkie rzędne mają być naniesione w odniesieniu do zera 

budynku.  

Uwagi dodatkowe:  

 W każdym projekcie należy umieścić informację dotyczącą Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia (BIOZ)  
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 Przy wykonywaniu projektów branżowych należy uwzględnić istniejące instalacje. Na 

rysunkach elementy projektowane i istniejące mają być rozróżnione (w przypadku 

instalacji mają być rozróżnione kolorystycznie)  

9.3. Projekty Wykonawcze  

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego i ma w sobie 

zawierać wszystkie istotne elementy uwzględnione w projekcie budowlanym  

Opis techniczny: 

 Katalog zbiorczy wyposażenia zawierający: minimalne parametry techniczne, cechy 

użytkowe oraz jakościowe jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby 

spełniały stawiane wymagania; 

 Wszystkie kolory maja być określone w palecie RAL lub innym powszechnie 

stosowanym wzorniku barw;  

 Opis sposobu spełnienia wymagań ppoż. przez elementy konstrukcyjne;  

 Opis sposobu zabezpieczenia konstrukcji i instalacji w trakcie robót rozbiórkowych 

(np. zakres podparć tymczasowych stropów, wzmocnienia/usztywnienia ścian, itp.)  

 w opisie wnętrz mają być ujęte wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń;  

 W ramach aranżacji wnętrz należy uwzględnić posiadane wyposażenie (uzgodnione 

z Zamawiającym) oraz przewidzieć nowe niezbędne wyposażenie;  

 w projekcie mają być zawarte wszystkie obliczenia służące do doboru urządzeń, 

akumulatorów, nie może być to scedowane na Wykonawcę robót budowlanych.   

Część graficzna: 

 Dokumentacja powinna charakteryzować się dużym stopniem uszczegółowienia tzn. 

uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

 W celu zachowania przejrzystości graficznej należy dołączyć szczegóły, na których 

będą pokazane skrzyżowania instalacji ze wskazaniem rzędnych danych elementów 

w celu uniknięcia kolizji.  

 W przypadku braku czytelności rysunki w szczególności instalacji mają być 

wydrukowane w kolorze.  

 Ma zawierać szczegóły: wykończenia attyk, kominów, połączenia elementów fasady 

z posadzką, sposobu montażu parapetów, wykończenia cokołu, elewacji i innych 

elementów wymagających uszczegółowienia.  

 Na rzutach mają zostać wskazane rzędne posadzek wraz z wykończeniem. 

 Na rzutach mają być zaznaczone elementy o różnej odporności ogniowej.  

 W przypadku różnego wykończenia ścian na danym rysunku należy wskazać 

elementy o różnym sposobie wykończenia. 
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 Na każdym rzucie ma być naniesiona tabelka z zestawieniem pomieszczeń 

zawierającym jego numer, nazwę oraz powierzchnię – dotyczy to rzutów we 

wszystkich branżach.  

 W przypadku elementów stalowych ma się znajdować gatunek stali, wymiary oraz 

sposób jej zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z grubością tego zabezpieczenia.  

 Na rzutach kondygnacji mają być naniesione opisy pomieszczeń, wejścia do 

budynku, otwory okienne z wysokością parapetów . 

 Rysunki detali architektonicznych elewacji. 

 Rozwiązania zabezpieczeń elementów budowlanych (w tym obróbki blacharskie)  

 Lokalizacja wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Lokalizacja wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 

 W zestawieniu stolarki poza wymiarami i sposobem otwierania mają być opisane 

kolory, wymagania dotyczące klamek, okuć, zawiasów, odporności ogniowej, kontroli 

dostępu i innych elementów wyposażenia stolarki. 

 Rysunki elewacji z podaną kolorystyką i opisem oraz zestawieniem zwymiarowanej 

stolarki i z podziałem na nową oraz podlegającą wymianie. 

 W przypadku zaprojektowania zabudów należy pokazać widok oraz wskazać 

wszystkie elementy do zabudowy. 

 Rozwiązanie podestów sądowych i mebli w sali rozpraw. 

 W przypadku elementów żelbetowych na rysunkach ma się znajdować klasa betonu  

i stali, grubość otuliny, klasa środowiska oraz zestawienie stali (zestawienie może 

znajdować się na oddzielnym rysunku pod warunkiem wskazania nr rysunku którego 

dotyczy) 

 Na rzutach stropów mają być zwymiarowane odległości do wszystkich otworów 

technologicznych. 

 Zestawienie obciążeń dopuszczalnych ponad obciążenia stałe stropów  

w pomieszczeniach oraz dachu. 

 Ewentualne konstrukcje wsporcze pod urządzenia. 

 Obliczenia wytrzymałości i ugięcia stropów w pomieszczeniu serwerowni i UPS. 

 Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych mają być sporządzone ma jednym 

rysunku (nie mogą być dzielone na arkusze). 

 W przypadku takiej konieczności na rzutach kondygnacji poszczególnych branż mają 

być narysowane wymagane przejścia pożarowe (poziome i pionowe) z oznaczeniem 

klasy odporności ogniowej. 

 Rzuty kondygnacji poszczególnych instalacji niskoprądowych mają być narysowane 

na oddzielnych rysunkach. 
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9.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

 STWiORB ma zawierać standardy jakościowe materiałów wraz ze wskazaniem 

istotnych parametrów opisujących materiały, sprzęt, procedury odbioru robót, 

technologie wykonania robót  

 STWiORB mają być tak wykonane, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót do 

pozycji przedmiaru był wpisany konkretny punkt specyfikacji w którym opisano istotne 

parametry wycenianego elementu robót oraz sposób ich wykonania, a nie numer 

całej specyfikacji  

9.5. Przedmiary robót 

 Przedmiar robót – należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazania punktu  

w STWiORB, w którym znajduje się szczegółowy opis, wyliczenie i zestawienie ilości 

jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Odniesienie do 

STWiORB nie może prowadzić do ogólnej specyfikacji, tylko ma wskazywać 

konkretny punkt, w którym opisano istotne parametry wycenianego elementu robót 

oraz sposób ich wykonania i rozliczenia.  

 Przedmiar robót ma zostać sporządzony z zachowaniem technologicznego 

wykonania robót dla wszystkich branż i instalacji oddzielnie i obejmować wszystkie 

roboty uwzględnione w dokumentacji.  

 W pozycjach przedmiaru muszą być zawarte szczegółowe wyliczenia ilości robót 

do wykonania, ze wskazaniem odpowiednich rysunków i lokalizacji.  

 Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru tylko wyniku 

końcowego obliczeń ilości robót do wykonania (dotyczy wszystkich branż).  

 Nie dopuszcza się określania pozycji przedmiarowych jako scalonych na podstawie 

wydawnictwa Wartość kosztorysowa inwestycji lub podobnego.  

 Nie dopuszcza się sporządzania pozycji przedmiarowych w których są scalone rożne 

pozycje przedmiarowe. Np. podłączenie + sprawdzenie + pomiary + uruchomienie.  

 Nie dopuszcza się pozycji przedmiarowych zapisywanych jako 1 komplet jeżeli 

dotyczą wykonywania robót w różnych miejscach, np. „przejścia przeciwpożarowe  

w budynku – 1 kpl”.  

9.6. Kosztorys inwestorski 

 Dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” lub „analiza własna” należy 

przedstawić kalkulacje szczegółową ceny jednostkowej. Uwaga dodatkowa  
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9.7. Nadzór autorski 

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy obejmuje:  

- udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej w terminach wymaganych przepisami prawa umożliwiającymi 

wywiązanie się Zamawiającego z jego obowiązków wynikających z ustawy Pzp;  

- udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez 

oferentów a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania 

przetargowego;  

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót obejmuje obowiązki wynikające 

z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych 

do pełnej i prawidłowej realizacji remontu, a w szczególności:  

 nadzorowanie w trakcie realizacji robót zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;  

 uszczegóławianie, w miarę potrzeb, dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w toku 

realizacji;  

 uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych (w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej;  

 kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian, tak aby nie spowodowały istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;  

 w razie konieczności udział w naradzie technicznej na żądanie Zamawiającego;  

 wykonywanie opracowań zamiennych, uzupełnień oraz aktualizacji rysunków 

niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji remontu;  

 udzielania odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego do 3 dni od daty 

otrzymania pytania;  

 pobyty projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego, wyznaczone przez 

niego z 2 dniowym wyprzedzeniem;  

 pobyty projektanta z jego inicjatywy na terenie prowadzonych robót konieczne do 

prawidłowego wypełniania obowiązków oraz udział w procedurach odbiorowych robót 

budowlanych;  

 inne czynności uzgodnione z Zamawiającym;  

 Etap ten obejmuje również wizyty na terenie obiektu, których wartość ujęta jest  

w ofercie cenowej. Za wizytę uznaje się pobyt na terenie robót budowlanych na 
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pisemne żądanie Zamawiającego potwierdzony spisaniem stosownej notatki 

służbowej oraz pobyty z własnej inicjatywy związane z pełnieniem nadzoru 

autorskiego.  

W wezwaniu na wizytę nadzoru Zamawiający wskaże branże w zakresie, której 

wymagane jest stawiennictwo odpowiedniego projektantów. W celu spełnienia nadzoru 

na wizytę mają stawić się właściwi projektanci branżowi. 

9.8. Dodatkowe założenia i planowane rozwiązania dla budynku sądu 

Dokumentacje należy wykonać uwzględniając poniższe wytyczne i założenia:  

 Zaprojektowane materiały wykończeniowe nie mogą wymagać specjalistycznych 

zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich (np. szkliwienie, czyszczenie z użyciem 

specjalistycznych padów, itp.) oraz kontroli parametrów wilgotnościowych w celu 

zachowania gwarancji. 

 Wszystkie nawierzchnie (posadzki) powinny być przeciwodblaskowe i antypoślizgowe 

 W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować klimatyzację typu split  

z redundancją. Klimatyzację typu split należy również uwzględnić w razie potrzeby  

w pomieszczeniach w których zainstalowany będzie UPS lub urządzenie do 

kompensacji mocy biernej.  

 Instalacje chłodzenia projektować w pomieszczeniach biurowych oraz w sali rozpraw, 

 Rolę instalacji grzewczej w budynku powinna pełnić, jak dotychczas instalacja c.o. – 

grzejnikowa (zasilnie z miejskiej sieci ciepłowniczej).  

 Układ regałów archiwów ma być optymalny pod względem wykorzystania powierzchni, 

regały jezdne mają mieć napęd ręczny.  

 Do oświetlenia wewnętrznego obiektu zastosować energooszczędne oprawy 

oświetleniowe typu LED, w przypadku ciągów komunikacyjnych sterowane czujnikami 

ruchu, a dla WC sterowane czujnikami ruchu i obecności.  

9.9. Spotkania w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

W trakcie realizacji dokumentacji wymagane są spotkania Wykonawcy  

z Zamawiającym:  

 Spotkania na etapie realizacji koncepcji przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

w budynku objętym remontem, których celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 

roboczych. Pierwsze spotkanie powinno odbyć się nie później niż 7 dni od podpisania 

umowy, 

 Spotkania odbywające się w siedzibie Zamawiającego w trakcie sporządzania 

projektu budowlanego i projektów wykonawczych, obywające się nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie, mające na celu bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu 

projektowego z wymaganiami umowy.  

Głównym celem tych spotkań będzie:  
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 bieżąca ocena zgodności Dokumentacji Projektowej z wymaganiami umowy 

dokonywana przez przedstawiciela Zamawiającego  

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 

rozstrzygania ma upoważnienie przedstawiciel Zamawiającego  

10. Akty prawne obowiązujące przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 

2351 z późniejszymi zmianami)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz.U.2022. poz.1225)  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609  

z późniejszymi zmianami)  

d) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami)  

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz. 2454)  

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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.2021 poz. 

2458)  

g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

Dz.U.2021 poz. 869 z późniejszymi zmianami)  

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722)  

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z późniejszymi zmianami)  
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j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030)  

k) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst 

jednolity Dz.U.2021 poz. 497)  

l) 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 z późniejszymi 

zmianami)  

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)  

n) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r w sprawie 

sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-

185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U.2020 poz.1691)  

o) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348) 

11. Fotografie budynku Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7 

 

Fot. 1. Elewacja od strony północno-wschodniej 
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Fot. 2. Elewacja od strony północno-zachodniej 

 

Fot.3. Elewacja od strony północno-zachodniej 
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Fot. 4. Elewacja od strony południowej 

 

Fot. 5. Elewacja od strony zachodniej 
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Fot. 6. Elewacja od strony północno-zachodniej 

 

 

Fot. 7. Istniejące schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przewidziane do 

rozbiórki i zaprojektowania nowych schodów i nowej pochylnie dla osób niepełnosprawnych 
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Fot. 8. Drugie (dodatkowe) wejście do budynku od strony ul. Partyzantów przewidziane do 

likwidacji  

 

 

Fot. 9. Istniejące zewnętrzne wejście do piwnicy od strony ul. Partyzantów przewidziane do 

likwidacji 
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Fot. 10. Istniejący próg przy drzwiach wejściowych od strony południowej przewidziany do 

likwidacji  

 

 

Fot. 11. Istniejące ogrodzenie przewidziane do wymiany 
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Fot. 12. Istniejące posadzki pokoi biurowych i sal rozpraw przewidziane do wymiany na 

nowe 

 

Fot. 13. Schody wewnętrzne na poziomie piwnic 
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Fot. 14. Stan zachowania tynków i ścian na poziomie piwnic 

 

Fot. 15. Stan zachowania rynków i ścian piwnic oraz stan istniejących okien piwnic 


