
~ow ANR#l!.lll?5..(~ ~%(W/c21f2
zawarta w dmu .A~...05...m.Qtll/...pomledzy:

Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60,
REGON 000598486 - zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Gdyni, w imieniu którego wystepuja:

l. Wiceprezydent Miasta Gdyni - Pan Marek Stepa
2. Naczelnik Wydzialu Przygotowania Inwestycji -Pani Danuta Winiarz
z jednej strony, a:

FISZER ATELIER 41 WARSZAWA Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 4/10B, 00-015 Warszawa NIP
525 213 87 98, REGON
zwana w dalszej czesci umowy Biurem Projektów z drugiej strony, które reprezentuje:
Stanislaw Fiszer -prezes zarzadu

o tresci nastepujacej:
§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta jako zamówienie publiczne udzielone w trybie z wolnej reki
poprzedzone konkursem na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z
art. 67 ust.l pkt 2 oraz art. 111 ust.l pkt.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien
Publicznych ( Dz. U. z 2006r nr 164 poz.l 163 tekst jednolity) oraz Zarzadzeniem Nr 6057/08N/U
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2008 r.

l. Zamawiajacy powierza, a Biuro Projektów zobowiazuje sie do opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe Parku Rady Europy - Centrum Kultury w
Gdyni.
Zakres prac obejmuje:
a) reprezentowanie inwestora przy wystapieniu o wydanie warunków technicznych
b) opracowanie koncepcji wielobranzowej (skladajacej sie z koncepcji zagospodarowania dzialki w

skali l :500, z koncepcji architektonicznej w skali l :200 wraz z opisem oraz z koncepcji branzowej
w formie opisu), ze wskaznikowym wyliczeniem kosztu inwestycji

c) zamówienie mapy do celów projektowych
d) wykonanie ekspertyzy geotechnicznej gruntu
e) opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na srodowisko
f) opracowanie materialów do wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia
g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
h) uzyskanie kompletu uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
i) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
k) opracowanie projektu budowlanego wraz z informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obejmujacego:
l) -projekt zagospodarowania terenu, w tym:

usytuowanie budynków
budowa i przebudowa sieci i przylaczy na terenie dzialki, w tym rozwiazanie kolizji z
uzbrojeniem nad i podziemnym
oswietlenie

komunikacja: zaprojektowanie dojazdu, miejsc postojowych i parkingu oraz organizacja
ruchu docelowa i na czas budowy
mala architektura
zielen

2) - projekt architektoniczno - budowlany - obejmujacy rozwiazania architektoniczne,
konstrukcyjne i instalacji wewnetrznych oraz elementy architektury wnetrz
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oraz projektów wykonawczych
1.) wizualizacje w wersji elektronicznej i papierowej - technika dowolna, które beda uzywane do

promocji przedsiewziecia - zarówno widoki calego zespolu w istniejacym kontekscie, jak i
poszczególne obiekty i ich wnetrza.

Dokumentacje nalezy opracowac w podziale na etapy realizacji inwestycji obejmujace
poszczególne obiekty.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Etap I - koncepcja wielobranzowa - 16tygodni od podpisania umowy (do dnia

05.09.2008 r.)
2) Etap II - projekt budowlany - 21 tygodni od momentu akceptacji koncepcji (do dnia

06.03.2009)
3) Etap III - projekty wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - 22 tygodnie od
momentu akceptacji projektu budowlanego (do dnia 04.09.2009)

§ 2.
1. Biuro Projektów zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji w wersji

elektronicznej i papierowej w nastepujacej ilosci egzemplarzy: koncepcja wielobranzowa - w
2 egz., projekt budowlany - w 6 egz., projekty wykonawcze - po 5 egz., mapa do celów
projektowych - 1 egz., ekspertyza geotechniczna - w 4 egz., specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych - w 3 egz., kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robót - po 2 egz.
Ponadto, dla celów zamieszczenia ogloszenia o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej,

dokumentacje nalezy dostarczyc w postaci skompresowanych folderów (zip), w których
calkowita objetosc plików pdf nie przekracza 8,0 MB. Nazwy folderów i plików nie powinny
zawierac polskich liter, tj.: c, s, z, z, a, e, ó, l.

2. Zamawiajacy potwierdzi przyjecie prac Etapu I i Etapu II protokólem zdawczo-odbiorczym, w
terminie do 24 dni od daty dostarczenia tych prac, a Etapu III w terminie do 60 dni od daty ich
dostarczenia. W przypadku braku protokolu i braku zgloszenia zastrzezen w powyzszym
terminie dokumentacje uznaje sie za przyjeta.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji, Biuro Projektów
zobowiazuje sie do niezwlocznego dokonania uzupelnien i poprawek w dostarczonej
dokumentacji.

§ 3.
1. Biuro Projektów zobowiazuje sie do opracowania przedmiotu umowy wg zestawienia prac

projektowych, stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy, dolaczajac do ostatniej czesci
dokumentacji oswiadczenie o kompletnosci projektu wraz z oswiadczeniem o zgodnosci
projektu z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj.
opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych winno byc zgodne z obowiazujacymi
w tej mierze przepisami - m.in. Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury:

- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 130

poz. 1389),
- 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
.funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 202 poz. 2072)
- z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczególowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz. U. 120 poz. 1133)
i osiagnieciami wiedzy technicznej.

3. Biuro Projektów dostarczy przedmiot umowy Zamawiajacemu do jego siedziby.
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§ 4.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w

§ 1 w wysokosci 6500000 PLN netto, (slownie: szesc milionów piecset tysiecy zlotych) +
podatek VAT wg obowiazujacych przepisów. Lacznie 7 930 000 zl brutto, platne w
nastepujacy sposób:

1) Projekt koncepcyjny - 20 % calosci wynagrodzenia, tj. kwota 1 300 000,00 zl. netto:
a) 30 % wynagrodzenia za ten etap po wykonaniu rysunków koncepcyjnych

zagospodarowania terenu
b) 50 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji

Zamawiajacemu
c) 20 % wynagrodzenia za ten etap po akceptacji Koncepcji przez

Zamawiajacego
W ramach kwoty wynagrodzenia za Projekt Koncepcyjny zostanie wykonana mapa do celów
projektowych i badania geotechniczne gruntu. Wynagrodzenie za te prace zostanie wyplacone
wykonawcy zaraz po ich wykonaniu, na podstawie przedlozonych faktur dokumentujacych
poniesione koszty.

2) Projekt budowlany - 40 % calosci wynagrodzenia, tj. kwota 2 600 000,00 zl. netto:
a) 40 % wynagrodzenia za ten etap po opracowaniu rysunków

architektonicznych wraz z pokwitowaniem przekazania ich branzom
b) 40 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji

Zamawiajacemu
c) 20 % wynagrodzenia za ten etap po wydaniu decyzji o pozwoleniu na

budowe

3) Projekt wykonawczy -30 % calosci wynagrodzenia, tj. kwota 1 950000,00 zl. netto:
a) 15 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji projektu

wykonawczego parkingów podziemnych, przebudowy sieci i przylaczy
b) 10 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji projektu

wykonawczego zagospodarowanie terenu
c) 35 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji projektu

wykonawczego budynku Teatru
d) 40 % wynagrodzenia za ten etap po przekazaniu dokumentacji projektu

wykonawczego budynku Biblioteki i Galerii

4) Fakture koncowa obejmujaca pozostale 10% wynagrodzenia, tj. kwote 650 000,00 zl.
netto Biuro Projektów wystawi po uzyskaniu opinii Zamawiajacego o przyjeciu
poszczególnych czesci dokumentacji projektu wykonawczego. Zamawiajacy
zobowiazany jest do przedstawienia swojej opinii w terminie nie dluzszym niz 60 dni
od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. W przypadku braku opinii
Zamawiajacego w powyzszym terminie Wykonawca uprawnionyjest do wystawienia
faktury bez uzyskania opinii.

a) Kwote 97500 zl. netto (15 % tej czesci wynagrodzenia) po przyjeciu projektu
wykonawczego parkingów podziemnych, przebudowy sieci i przylaczy

b) Kwote 65000 zl. netto (10 % tej czesci wynagrodzenia) po przyjeciu projektu
wykonawczego zagospodarowanie terenu

c) Kwote 227500 zl. netto (35 % tej czesci wynagrodzenia) po przyjeciu
projektu wykonawczego budynku Teatru

d) Kwote 260 000 zl. netto (40 % tej czesci wynagrodzenia) po przyjeciu
projektu wykonawczego budynku Biblioteki i Galerii

2. Termin realizacji faktur ustala sie do 21 dni od daty doreczenia ich Zamawiajacemu.
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3. Naleznosc dla Biura Projektów - Zamawiajacy zaplaci przelewem na jego konto okreslone w
fakturze.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT za wykonanie prac
okreslonych w niniejszej umowie bez podpisu osoby upowaznionej przez Gmine.

5. Biuro Projektów oswiadcza, ze jest platnikiem VAT.
6. Usluga zakwalifikowana zgodnie z PKWiU 74.20.1 - VAT 22%, CPV 74.22.30.00-8

§ 5.
l. Ustalona przez strony forma odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy beda kary

umowne.
2. Biuro Projektów jest zobowiazane do zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

l) Za opóznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w calosci lub etapu, w stosunku do
terminu ustalonego w § l niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za dany etap za kazdy dzien opóznienia;

2) Za nieterminowe usuniecie wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w stosunku do terminów ustalonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto za dany etap, za
kazdy dzien opóznienia;

3) Za wady i usterki ujawnione po przekazaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0.5%
wynagrodzenia umownego brutto za dany etap za kazdy dzien w usuwaniu wad i
usterek od dnia stwierdzenia wad i usterek.

4) Ustala sie, ze potracenie kar umownych ustalonych w ust.2 punktach 1 i 2 nastapi przy
fakturze koncowej wystawionej przez Biuro Projektów.

3. Za odstapienie od umowy przez Biuro Projektów z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialnosc Biuro Projektów, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 6.
l. Biuro Projektów udziela rekojmi za wady projektowe do 12 miesiecy od daty uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektów realizowanych na podstawie dokumentacji
stanowiacej przedmiot swiadczenia niniejszej umowy.

2. Biuro Projektów oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej i
zawodowej z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej na kwote 1000 000,00 zl i
zobowiazuje sie do przedluzenia polisy ubezpieczeniowej do czasu zakonczenia okresu
rekojmi.

§ 7.
W trakcie opracowania dokumentacji Zamawiajacy moze udzielic wykonanie dodatkowych prac
projektowych, nie przekraczajacych lacznie 50% wartosci realizowanego zamówienia. Ich zakres i
wysokosc dodatkowego wynagrodzenia ustalaja wspólnie obie strony.

§ 8.
Strony ustalaja, ze Biuro Projektów odpowiada za calosc i koordynacje opracowaOla
dokumentacji.

§ 9.

Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy }V)'znaczasie: 6 J,..c'
_ze stronyBiuraProjektów:..~.'lIl.1.s01k1~..:t:-LS.~f.\.~.r~~.VciVl.Q...<9eyy- &. \.-1~o
- ze strony Zamawiajacego: jWo.M:o~...p'a..,~.IQ.IJ.~~...............

§ 10.
Postanowienia szczególowe:
l. Niniejsza umowa nie moze zostac zmieniona na mniej korzystna dla Zamawiajacego ( zgodnie

z art. 144 ustawy Prawo Zamówien Publicznych).
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2. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym ( zgodnie z art.145
ustawy Prawo Zamówien Publicznych).

3. W przypadku przerwania prac z tytulu odstapienia od umowy przez Biuro Projektów lub przez
Zamawiajacego, Biuro Projektów otrzyma wynagrodzenie za wykonanie czesci umowy. Stan
zaawansowania dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnia protokolarnie.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, szczególnie dotyczace umowy o dzielo oraz Ustawy Prawo Budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 12.
Autorskie prawa majatkowe
l. Z chwila zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu

Zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego nieodplatnie autorskie prawa
majatkowe do wykonanego dziela.

2. Zamawiajacemu przysluguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania calosci lub poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia na
nastepujacych polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslona technika

egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

b. w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na których utrwalono Przedmiot
Zamówienia - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo
egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Zamówienia w sposób inny niz okreslony w
ust. 2 pkt.b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposób, aby
kazdy mógl miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 13.
Sprawy sporne, których strony nie beda w stanie zalatwic we wlasnym zakresie, rozstrzygac
bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiajacy, ajeden egzemplarz otrzymuje Biuro Projektów.
Zalacznikiem do niniejszej umowy, stanowiacym jej integralna czesc, jest zestawienie prac
projektowych.

ZAMAWIAJACY: BIURO PROJEKTÓW:

FISZER ATEL~ ~. l "J

WA'i!i~'-
00-015 WARSZAWA

ul. Sienkiewicza 4 m 10B
Tel. (+48 22) 6928686. fax 8282499

NIP: 525-21-38-798
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ZALACZNIK NR 1 - ZAKRES PRAC PROJKETOWYCH w zakresie wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla Inwestycji polegajacej na budowie obiektów uzytecznosci publicznej
przy ul. Skwer Kosciuszki/BurchardtalNabrzeze Mlodego Zeglarza i Armii Krajowej w Gdyni.

A. PODZIALDOKUMENTACn

Proces projektowy bedzie podzielony na nastepujace fazy:

Etap I - PROJEKT KONCEPCYJNY

Etap II - PROJEKT BUDOWLANY

Etap III - PROJEKT WYKONAWCZY

Dokumentacja projektowa przekazywana bedzie w podziale na nastepujace zakresy rzeczowe:

ao)parkingi podziemne i przebudowa sieci
bo)zagospodarowanie terenu
co)budynek A - Teatr
do) budynek B i C - Biblioteka i Galeria

B. ZAKRES PRAC

Etap I - PROJEKT KONCEPCYJNY
Cele

Poglebienie rozwiazan zaproponowanych w konkursowej koncepcji architektoniczno -
urbanistycznej z uwzglednieniem wytycznych pokonkursowych.
W projekcie koncepcyjnym zostanie zrealizowana podstawowa koordynacja pomiedzy funkcja,
forma, konstrukcja i instalacjami wewnetrznymi budynku. Zostanie tez zaproponowany sposób
rozwiazania elewacji i ochrony przeciwpozarowej budynku.

Zadania branzy architektonicznej

W czesci rysunkowej
sporzadzenie planu urbanistycznego pokazujacego relacje z najblizszym
otoczeniem terenu inwestycji
sporzadzenie planu zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500,
Rozwiniecie podstawowego podzialu funkcjonalnego i rozmieszczenie programu
inwestora w budynku
Uzgodnienie z projektantami konstrukcji glównego schematu struktury budynku a z
projektantami instalacji rezerw przestrzeni na urzadzenia techniczne
Wykonanie rysunków rzutów wszystkich typowych kondygnacji, przekrojów i
elewacji budynku
Wskazanie sposobu rozwiazania elewacji i wykonczenia budynku
schemat parkingów podziemnych
widok perspektywiczny budynku z zewnatrz i widoki glównych wnetrz
propozycje odniesien urbanistycznych i architektonicznych

W czesci opisowej
bilans powierzchni terenu i budynku
bilans miejsc parkingowych
opis przyjetej koncepcji architektonicznej

~
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Zadania branzy konstrukcyjnej
przyjecie podstawowych elementów konstrukcji nosnej
Przeanalizowanie systemu zapewniajacego statecznosc ogólna budynku
Wstepne sprawdzenie przekrojów dla zasadniczych elementów konstrukcyjnych
Uzgodnienie z projektantami instalacji przestrzeni na elementy instalacyjne w
budynku

Zadania branzy instalacyjnej
Przyjecie zalozen do bilansu energetycznego budynku
Wystapienie do dostawców mediów o warunki techniczne dostawy mediów
Wskazanie na rzutach architektonicznych lokalizacji pomieszczen technicznych i
obiektów instalacyjnych o specjalnych wymaganiach
Opis techniczny instalacji, przedstawiajacy koncepcje projektowanych instalacji i
zawierajacy glówne parametry proponowanych rozwiazan
Podzial obiektu na strefy pozarowe

Etap II - PROJEKT BUDOWLANY

Cele
Zdefiniowanie i okreslenie wszystkich parametrów projektowych dla budynku w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zadania branzy architektonicznej
Wykonanie projektu architektoniczno budowlanego i projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z ustawia z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pózno
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120 poz. 1133) w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji zezwalajacej na
budowe oraz w innych wlasciwych przepisach i umozliwiajacym wykonanie i
przekazanie Obiektów do eksploatacji. Projekt bedzie uzgodniony na
podstawie przepisów szczególnych i warunków wynikajacych z uzgodnien,
opinii i uwag jednostek opiniujacych projekt.

Zadania branzy konstrukcyjnej
Analiza danych geotechnicznych z badan przeprowadzonych dla dzialki
Ustalenie obciazen obliczeniowych
Sprawdzenie przekrojów dla zasadniczych elementów konstrukcyjnych
Analiza statyczna szkieletu konstrukcyjnego obiektu potwierdzajaca zdolnosc
przeniesienia obciazen przez uklad nosny
Wspólpraca z architektem i instalatorami przy koordynacji projektowej w zakresie
szczególowych rozwiazan architektury, konstrukcji i instalacji
Opracowanie dokumentacji obliczeniowej dla powyzszych zagadnien
demonstrujacej poprawnosc przyjetych rozwiazan celem przedlozenia wladzom
budowlanym
Wykonanie opisu konstrukcyjnego
Przygotowanie ostatecznych rzutów i przekrojów pokazujacych dostateczna ilosc
szczególów dla fazy Projektu Budowlanego

Zadania branzy instalacyjnej
Ustalenie wymagan dla poszczególnych pomieszczen wewnetrznych
Wskazanie na rzutach architektonicznych lokalizacji pomieszczen technicznych,
obiektów instalacyjnych, wymagajacych zabezpieczenia zwiekszonej
wytrzymalosci stropów
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Wymagania co do zaopatrzenia w media (energia elektryczna, siec cieplna, woda i
kanalizacja)
Schematy ukladów instalacji wewnetrznej wykonane równiez pod katem
pozostawienia w konstrukcji otworów, szachów
Propozycje prowadzenia przewodów instalacji wewnetrznych na kondygnacjach
technicznych oraz dla przykladowej sekcji na kondygnacjach powtarzalnych Uezeli
takie wystepuja)
Schematy ukladów instalacji wewnetrznej wykonane równiez pod katem
pozostawienia w konstrukcji otworów, szachów
Przygotowanie obliczen oraz skompletowanie wszystkich materialów niezbednych
do ubiegania sie o pozwolenie na budowe
Wspólpraca z lokalnymi wladzami

Branza architektoniczna
rysunki rzutów, przekrojów i elewacji w skali l :200 i l: 100,
projekt zagospodarowania terenu

Branza konstrukcyjna
rysunki gabarytowe przedstawiajace elementy konstrukcyjne w skali l :200 i 1:100)
obliczenia statyczne glównych elementów konstrukcji

Branza instalacyjna
rzuty w skali l :200 i 1:100,

wykaz urzadzen i materialów instalacyjnych niezbednych dla Projektu Budowlanego

Etap II - PROJEKT WYKONAWCZY

Cele
Celem projektu wykonawczego jest dostarczenie wykonawcy pelnej informacji
dotyczacej rozwiazan projektowych, które maja byc zrealizowane..

Zadania branzy architektonicznej

Wykonanie szczególowych rysunków rzutów, przekrojów i elewacji budynku
Przygotowanie ostatecznych opisów i specyfikacji robót
Sporzadzenie rysunków detali architektonicznych

Zadania branzy konstrukcyjnej

Wykonanie szczególowych rysunków gabarytowych z przekrojami i szczególami,
uszczególowienie polozenia przebic
Przygotowanie ostatecznych obliczen dla wszystkich elementów konstrukcyjnych
Sporzadzenie rysunków detali zbrojeniowych i wykazów stali zbrojeniowej
konstrukcyjnej
Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami projektowymi i informacjami od
wykonawcy

Zadania branzy instalacyjnej
konstrukcyjnej
Sporzadzenie szczególowych wykazów urzadzen w oparciu o koncowe
uzgodnienia projektowe
Przygotowanie rysunków szczególowych pozwalajacych Wykonawcom na
wykonanie robót



Materialy przygotowywane
Rysunki i wykazy zostana wydane w pieciu egzemplarzach zawierajacych odpowiednio:

Branza architektoniczna
. rysunki rzutów, przekrojów i elewacji w skali l: 100, 1:50
. rysunki detali architektonicznych w skali l: 100, l :50 1:20

Branza konstrukcyjna

. rysunki szalunkowe (rzuty) konstrukcji w skali l: l 00, 1:50

. rysunki zbrojeniowe w skali l: l00, l :50 1:20

Branza instalacyjna

. rysunki wykonawcze instalacji w skali l: l00

. rysunki maszynowni w skali 1:50

. rysunki szczególowe w miejscach kolizji z konstrukcja i innymi
branzami w skali I :50 lub 1:20
. schematy instalacji wraz ze szczególowymi danymi (material i srednica
przewodów, typ armatury i nastawy, itp.)
. uszczególowione wykazy urzadzen i materialów
. pelny opis branzy instalacyjnej
. wymagania prób i odbioru instalacji
. wytyczne do automatycznej regulacji

c. WYLACZENIA

Powyzszy zakres projektowy nie obejmuje:

Oceny stanu i wzmacnianie budynków sasiednich
Dokumentacji warsztatowej i montazowej
Wprowadzenia alternatywnych rozwiazan do dokumentacji skonczonej w
uprzednio uzgodnionym terminie
Sprawdzania projektów sporzadzonych przez innych
Dokumentacji powykonawczej
Instrukcji obslugi urzadzen
Projektów wykonawczych technologicznych dla ewentualnych kuchni i restauracji
Makiety Projektu
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