Załącznik nr 1 do umowy / nr 4 do SIWZ

Wytyczne i wymagania do projektowania
„Połączenie nowych pomieszczeń dla RD z UP LUBLIN 62”.

1.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

a) Lokalizacja: Lokal Urzędu Pocztowego zlokalizowany jest w budynku GS SCH Wólka Lubelska na
działce Nr 10/14 w obrębie ewidencyjnym 0038 Trześniów przy ul. Turystycznej 132 w Lublinie.
b) Dane charakterystyczne lokalu UP:
•
•

Powierzchnia uŜytkowa: 129,99 m2
Kubatura: 389.97 m3

c) Z akres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w
zakresie
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, na następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji Urzędu
Pocztowego LUBLIN 62.
2.

Zakres prac projektowych i robót budowlanych, które naleŜy ująć w dokumentacji projektowej:

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie przejścia na poziomie parteru, pomiędzy istniejącym
pomieszczeniem Urzędu Pocztowego LUBLIN 62 (pomieszczenia Naczelnika UP) oraz nowo
zaadoptowanymi pomieszczeniami dla słuŜby doręczeń UP LUBLIN 62.
Projektowane przejście byłoby wykonane w ścianie nośnej grubości ok. 70 cm, o proponowanej
szerokości 120 cm, przesklepione za pomocą kształtowników stalowych. Ze względu na róŜnicę
poziomów sąsiadujących pomieszczeń, konieczne jest wykonanie stopni oraz poręczy
zabezpieczających. Posadzki powinny zostać uzupełnione za pomocą zbliŜonych kolorystycznie okładzin,
a ściany odmalowane.

3.

Zakres i forma opracowań, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Projekt budowlany wykonany w 5 egzemplarzach, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Projekt budowlany naleŜy wykonać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, opiniami i uzgodnieniami oraz
innymi wymaganiami dla kompletności projektów (w formie utrwalonej na piśmie oraz 1 egz. na
płycie CD, część graficzna w programie Auto Cad LT 2000i lub innym współpracującym z tym
programem oraz w formacie PDF., część opisowa w programie Microsoft Word lub innym
współpracującym z tym programem oraz formacie PDF). Jednocześnie projekt ma posłuŜyć
Wykonawcy do wykonania robót a Inwestorowi do wyegzekwowania realizacji robót. Przed
przystąpieniem do prac projektowych dla właściwej oceny zakresu prac Wykonawca wykona
inwentaryzację dla celów projektowych.
2) Do kaŜdego egzemplarza projektu budowlanego naleŜy dołączyć informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporządzenia 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) jeŜeli specyfika robót
wymaga wykonania takiego opracowania (w formie utrwalonej na piśmie oraz 1 egz. na płycie CD
w programie Microsoft Word lub innym współpracującym z tym programem oraz w formacie
PDF).
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3) Dla poszczególnych projektów Wykonawca wykona w trzech egz. specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót (w tym zestawienie norm, wg których naleŜy wykonać roboty)
stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579)) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „Szczegółowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego” (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w formie utrwalonej na
piśmie oraz 1 egz. na płycie CD w programie Microsoft Word lub innym współpracującym z tym
programem oraz w formacie PDF.

Sporządził:

1.

Marek Zawada
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Załączniki:
1. Program funkcjonalno-uŜytkowy
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