
Załącznik Nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych dla 
pomieszczeń Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
SPZOZ w Warszawie przy ul. Szaserów 128. 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wymiany instalacji elektrycznych,  

a w tym wykonanie: 
a) Projektu budowlano-wykonawczego; 
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
c) Przedmiaru robót; 
d) Kosztorysu inwestorskiego; 
e) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji uzgodnień (w tym z Działem 

Technicznym Wojskowego Instytutu Medycznego). 
2) Podstawowym celem prac projektowych jest kompleksowa wymiana instalacji: 

a) instalacja oświetlenia ogólnego; 
b) instalacja oświetlenia awaryjnego; 
c) instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 
d) instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych; 
e) instalacja gniazd wtykowych dla odbiorników komputerowych; 
f) tablice piętrowe; 
g) wewnętrzne linie zasilające dedykowane dla remontowanych pięter; 
h) pomiar energii elektrycznej dla rozliczeń z administratorem budynku; 
i) instalacja słaboprądowa (sieć komputerowa, sieć telefoniczna). 

3) Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części: 
CZĘŚĆ NR 1: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi z zakresu opracowania 
dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych pomieszczeń  
I piętra, Blok A  budynku przy ul. Szaserów 128 w Warszawie (Załącznik Nr 1A - schemat 
układu pomieszczeń I pietro blok A). 
CZĘŚĆ NR 2: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi z zakresu opracowania 
dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych pomieszczeń  
IV piętra, Blok C  budynku przy ul. Szaserów 128 w Warszawie (Załącznik Nr 1B - schemat 
układu pomieszczeń IV piętro blok C). 
4) Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, winna zostać wykonana 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

5) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, w formie opisowej, rysunkowej i elektronicznej, zawierać powinna wszelkie 
uzgodnienia i pozytywne opinie. 



6) Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,  
w tym w formie papierowej i w formie elektronicznej. 

7) Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, iż dokumentacja 
projektowa jest wykonana zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, 
obowiązującymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 
zaproponowane materiały i urządzenia opisywano z zachowaniem przepisów 
wynikających z art. 29 – 31 Prawa zamówień publicznych. 

8) Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
a) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych 

elementów mających wpływ na koszty robót budowlanych; 
b) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów 

wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów 
technicznych tzn. bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. 
Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub 
urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej 
dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych 
wymagań dotyczących ich równoważności; 

c) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w 
trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych; 

d) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót 
budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca 
zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, 
pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

9) Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu 
umowy. 

10) Wykonawca winien w odpowiedni sposób uwzględnić w opracowanej dokumentacji,  
że realizacja prac będzie realizowana w czynnym obiekcie podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Ponadto w projekcie należy bezwzględnie zastosować etapowanie 
prac.  

11) Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać, względnie pozyskać materiały do 
projektowania. Dotyczy to rzutów poszczególnych kondygnacji i przekrojów 
poprzecznych niezbędnych do wykonania projektu. Zamawiający może udostępnić do 
wglądu i ewentualnego wykorzystania archiwalne materiały projektowe, które nie mogą 
stanowić materiałów do projektowania. Przygotowane materiały muszą odzwierciedlać 
aktualny stan architektoniczny remontowanych pomieszczeń.  

12) Wykonawca na podstawie wykonanych podkładów architektonicznych oraz wizji lokalnej 
dokona inwentaryzację miejsc pracy, urządzeń elektrycznych i ewentualnego 
zagospodarowania pomieszczeń w meble względnie w inne elementy niezbędne do 
prawidłowego zaprojektowania instalacji elektrycznych w każdym pomieszczeniu. 
Powyższe dotyczy również indywidualnych miejscowych klimatyzatorów, które należy 
uwzględnić w projekcie przebudowy instalacji elektrycznej. 


