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Ostrów Mazowiecka 18.05 2020 r.

I. Nazwa zamówienia: „Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku 
szpitala SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej” 

II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68

III. Nazwy i kody CPV

Lp. KOD NAZWA
1. 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii
2. 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
3. 74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne
4. 74230000-0 Usługi inżynieryjne
5. 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
6. 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowiec-
kiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
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I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowe

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych.

Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy budynku szpitala SPZZOZ w Ostrowi 
Mazowieckiej. 

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie projektów:
- bloku operacyjnego na 4 sale operacyjne z salą wybudzeń na 4 stanowiska
- oddziału OIT na 6 łóżek i izolatka 1 łóżkowa 
- centralnej sterylizatorni
- dwóch oddziałów łóżkowych na max  35 łóżek każdy
- pracowni endoskopii (gastroskopia , kolonoskopia  z pokojem  ze stanowiskiem 
  wybudzeniowym dla pobyty pacjenta po badaniu )
- nad dachem  projektowanej rozbudowy należy zlokalizować lądowisko dla potrzeb SOR
- w części piwnicznej zaprojektować pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze.

Przedmiotowe  opracowanie  podlega  skoordynowaniu  koncepcji  poszczególnych  branż, 
wynikiem  czego  będzie  wskazanie  wytycznych  i  opracowanie  projektu  budowlanego 
i wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala.

Szacuje się, że zakres prac projektowych będzie opiewał ( w zakresie opracowania) 

– na ok. 5 200,00 m2 ± 20 % powierzchni użytkowej.

W tym:
- piwnica do 1550 m2 ± 20 %
- parter ok. 1550 m2 ± 20 %
- I piętro ok. 750 m2± 20 %
- II piętro ok. 750 m2± 20 %
- lądowisko – stosownie do wymagań technicznych i miejsca lokalizacji - ok. 600 m2± 20 %

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
Istniejący budynek szpitala posiada trzy do czterech kondygnacji nadziemnych. Do 

obiektu prowadzą istniejące wjazdy i wyjazdy z siecią dróg wewnętrznych i parkingów. 
Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media.

Zakłada się, że projektowany obiekt będzie posiadał jedną kondygnację podziemną 
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i do czterech kondygnacji nadziemnych. Przewiduje się połączenie łącznikiem 
komunikacyjnym projektowanej rozbudowy z budynkiem istniejącym szpitala w celu 
włączenia go w cały układ funkcjonalny szpitala. Miejsce włączenia łącznika do obiektu 
istniejącego zostanie uzgodnione w trakcie opracowywania koncepcji rozbudowy.

Projektowany układ komunikacyjny do obsługi rozbudowy szpitala należy nawiązać 
do istniejącego układu dróg wewnętrznych, zwłaszcza w zakresie ochrony ppoż. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie projektów:

- bloku operacyjnego na 4 sale operacyjne z salą wybudzeń na 4 stanowiska
- oddziału OIT na 6 łóżek i izolatka 1 łóżkowa 
- centralnej sterylizatorni
- dwóch oddziałów łóżkowych na max  35 łóżek każdy
- pracowni endoskopii (gastroskopia , kolonoskopia  z pokojem  ze stanowiskiem 
  wybudzeniowym dla pobyty pacjenta po badaniu )
- nad dachem  projektowanej rozbudowy należy zlokalizować lądowisko dla potrzeb SOR
- w części piwnicznej zaprojektować pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze.
Zakres i ilość opracowań projektowych:
a) wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu istniejącego w zakresie 

wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie mapy do celów projektowych
c) uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwoleń wodno-prawnych ( o ile w toku 

projektowania będą konieczne)
d) uzyskanie stosownych warunków technicznych ( o ile w toku projektowania będą 

konieczne)
e) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii
f) opracowanie wraz z Zamawiającym szczegółowego programu użytkowego z 

wytycznymi instalacyjnymi i wykonanie na jego bazie koncepcji funkcjonalno-
użytkowej i technologii medycznej ( 3 egz.)

g) opracowanie projektu lądowiska dla helikopterów i uzyskanie stosownych 
uzgodnień i pozwoleń. ( ilość egz. – wymagana prawem)

h) opracowanie wielobranżowej dokumentacji  projektowej (budowlanej i 
wykonawczej) lądowiska dla potrzeb SOR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (z 
uwzględnieniem  między innymi projektu/opisu procedur odśnieżania i odmrażania, 
uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń  wraz z rejestracją lądowiska w 
Urzędzie Lotnictwa Cywilnego ( 5 egz).

i) wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlany), wystarczającej do 
uzyskania pozwolenia na budowę) zgodnie z Prawem Budowlanym ( 5 egz.)

j) opracowanie projektu wycinki drzew i ewentualnych nasadzeń.
k) wykonanie dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze), wielobranżowych 

umożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia ( 4 egz.) oraz przebudowy 
kolidujących z projektowaną rozbudową istniejących instalacji doziemnych w 
branżach:
- architektura
- technologia medyczna
- konstrukcja
- instalacje sanitarne
- instalacje gazów medycznych
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
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- drogi i ukształtowanie terenu 
l) wykonanie STWiOR (2 egz.)
m) opracowanie projektów rozbiórek budynków kolidujących z planowaną inwestycją i 

likwidacji istniejących studni ( 2 szt.)
n) w przypadku likwidacji istniejących studni Wykonawca winien uzyskać stosowne po-

zwolenia w tym zakresie oraz opracować projekt dla 2 nowych studni zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacji  i  urządzeń do uzdatniania i  przesyłu wody oraz zbiornika 
wodnego do budynków istniejących i projektowanych    o ile wyniknie taka koniecz-
ność  oraz uzyskanie stosownych zezwoleń w tym zakresie a także uzyskanie sto-
sownych zezwoleń na likwidację  ( ilość egz. – wymagana prawem) 

o) Projekty na każdym etapie projektowania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
p) Wszystkie  prace  będą  prowadzone  w  przy  istniejącym,  użytkowanym  obiekcie 

i z tego powodu należy w projektach przewidzieć zachowanie szczególnych warun-
ków utrzymania czystości w pomieszczeniach poza zakresem prowadzonych robót. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w 
szczególności:
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji,

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie projektów:
- pracowni endoskopii (gastroskopia , kolonoskopia z pokojem  ze stanowiskiem 
  wybudzeniowym dla pobyty pacjenta po badaniu )
- bloku operacyjnego na 4 sale operacyjne z salą wybudzeń na 4 stanowiska
- oddziału OIT na 6 łóżek i izolatka 1 łóżkowa
- centralnej sterylizatorni
- dwóch oddziałów łóżkowych na min 35 łóżek każdy
- nad dachem  projektowanej rozbudowy należy zlokalizować lądowisko dla potrzeb SOR
- w części piwnicznej zaprojektować pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarczej

-powierzchnia użytkowa netto ogółem ok. 5 200,00 m2 ± 20 %
-kubatura użytkowa ogółem ok. 22 500,00 m3 ± 20 %

Zestawienie pomieszczeń
Pracownia endoskopii

Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Łącznik komunikacyjny 50,00
Pok. Rejestracji pacjentów 12,00
Gabinet  gastroskopii 25,00
Gabinet kolonoskopii 29,00
Poczekalnia pacjentów 18,00
Pok. Wybudzenia 14,00
Pom. Higien. – sanit. 6,00
Pom.higien. – sanit. 3,50
Przebieralnia 2,50
Zmywalnia 9,00
Pokój opisów 14,00
Magazyn medyczny 15,00

RAZEM 198,00
Oddział OIT 6+1 Ł

Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Łącznik komunikacyjny 60,50
Brudownik 5,00
Magazyn med. 10,50
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Mag. sprzętu 16,00
Pok. anestezjologów /lekarzy 14,50
Pok. kierownika 11,74
Pok. oddziałowej 13,53
Pok. pielęgniarek 13,59
Pom. mycia sprzętu 9,61
Separatka – 1Ł 19,03
Śluza/szatnia personelu 14,95
Sala A i IT - 6Ł 101,98
Komunikacja 41,54
Łaź. Oddziałowa/NPS 5,86
Pom. porządkowe 3,94
Pok. socjalny 6,45
Pom. na wózki 7,05
Śluza oddziałowa 6,97
Śluza separatki 6,57
Łaz. personelu 3,31
Pom. higieniczno-sanitarne separatki 5,50

RAZEM 378,12
Blok operacyjny (4 sale)

Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Korytarz komunikacyjny 35,50
Łącznik komunikacyjny 32,50
Pom. porządkowe 3,00
śluza materiałowa 5,00
Śluza pacjentów 21,00
Brudownik 8,00
Szatnia brudna M 10,50
Łazienka M 5,00
Szatnia czysta M 5,50
Magazyn odzieży brudnej/zużytej 4,50
Śluza U-F 3,00
Śluza U-F 3,00
Szatnia brudna K 10,50
Łazienka K 5,00
Szatnia czysta K 5,50
Mag sprzętu 11,50
Mycie i dezynfekcja wózków 13,50
Suszenie wózków 4,00
Śluza 25,00
Mag. sprzętu 12,00
Mag. mat. sterylnych 15,00
Sala pooperacyjna – 4Ł 62,00
Korytarz czysty 102,00
Pom. porządkowe 6,00
Przygotowanie pacjentów 16,50
Pom. przygotowania personelu 5,50
Sala operacyjna -1 40,00
Przygotowanie person. 5,50
Sala operacyjna -2 40,00
Przygotowanie person. 7,50
Sala operacyjna -3 54,00
Przygotowanie person. 5,50
Sala operacyjna -4 40,00
Korytarz brudny 34,00
Kl. schodowa 18,50
Kl. schodowa 18,50
Boks RTG 4,50
Pokój med. 10,00
Łaz. personelu 5,00
Pokój anestezjologów i lekarzy z łazienką 19,00
Pokój pielęgniarek 16,00
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Pokój pielęgniarki oddziałowej 14,00
Pokój socjalny 12,00
Pom. techn. 18,00

RAZEM 792,50
Centralna sterylizatornia

Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Łącznik komunikacyjny 32,48
Komora przyjęć 10,21
komunikacja 27,46
Boks na  wóz. 4,15
Mycie wóz. 4,75
Suszenie wóz. 6,10
Mag. śr. dezynf. 3,17
Ekspedycja mat. sterylnych 13,85
Mag. mat. Sterylnych "Strefa STERYLNA" 16,73
Śluza 3,28
WC - personelu 1,33
Śluza 5,38
Mycie wstępne "Strefa BRUDNA" 32,12
Pakietowanie kompletacja "Strefa CZYSTA" 26,10
Pakiet. bielizny 10,16
Pokój kierownika 9,86
P. sionionek 5,56
Pom. porządkowe 6,41
Pom. socjalne 11,06
Mag. mat. jednokrotnego użycia 5,64
Śluza 3,46
Stacja uzdatniania wody 4,94
Szatnia personelu 6,78
Łazienka personelu 4,42

RAZEM 255,40
ODZIAŁ ŁÓŻKOWY ok. 35 ł

Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Boks wózków 5,41
Brudownik 3,43
Izolatka 1Ł 8,13
Kl.schod. 17,40
Kl.schod. 18,30
Kom. 19,77
Kom. 204,29
Kuchenka 5,84
Łaz.oddział.NPS 7,43
Łaz.person. 3,28
Łazienka 3,11
Łazienka pacj. 35,66
Mag. 15,64
Pok.bad. 13,96
Pok.dok.med. 9,22
Pok.lek. 26,31
Pok.ordyn. 11,18
Pok.piel.oddział. 15,81
Pok.soc. 9,30
Pok.zab.BR. 19,58
Pok.zab.CZ. 17,20
Pom.porz. 2,91
Pro-Morte 6,69
Przyg.person 4,09
Punkt piel. 16,12
Sala - 2Ł 15,21
Sala - 3Ł 217,35
Śluza 2,84
Wc odw D/M 3,62
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Wc person 3,28
RAZEM 742,36

ODZIAŁ ŁÓŻKOWY ok. 35 ł
Nazwa pom. Pow.  użyt. (m2) ± 20%
Boks wózków 5,41
Brudownik 3,43
Izolatka 1Ł 8,13
Kl.schod. 17,40
Kl.schod. 18,30
Kom. 19,77
Kom. 204,29
Kuchenka 5,84
Łaz.oddział.NPS 7,43
Łaz.person. 3,28
Łazienka 3,11
Łazienka pacj. 35,66
Mag. 15,64
Pok.bad. 13,96
Pok.dok.med. 9,22
Pok.lek. 26,31
Pok.ordyn. 11,18
Pok.piel.oddział. 15,81
Pok.soc. 9,30
Pok.zab.BR. 19,58
Pok.zab.CZ. 17,20
Pom.porz. 2,91
Pro-Morte 6,69
Przyg.person 4,09
Punkt piel. 16,12
Sala - 2Ł 15,21
Sala - 3Ł 217,35
Śluza 2,84
Wc odw D/M 3,62
Wc person 3,28

RAZEM 742,36
LĄDOWISKO HELIKOPTERÓW 596,00
PIWNICA (MAX.) 1 578,00

OGÓŁEM 5 282,74
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
– nie więcej niż 26%

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników,
- nie występują

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
- do ± 20% w ogólnym bilansie

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy
a) Przed złożeniem oferty konieczne jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym.
b) Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych, przedprojektowych oraz 
związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacji przedmiotu zamówienia - po 
stronie Wykonawcy.
c) Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych badań i 
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odkrywek oraz ekspertyz - po stronie Wykonawcy.
d) Koncepcja budowy musi być opracowana z rozbiciem na etapy realizacji w celu 
utrzymania części istniejących pomieszczeń w użytkowaniu. Wykonawca ma obowiązek 
Uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym wraz z uzgodnieniem szczegółowego zakresu 
robót w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.
e) Opracowanie projektu budowlanego ( wielobranżowy z technologią medyczną) do 
pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - po stronie 
Wykonawcy.
f) Opracowanie projektów wykonawczych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje 
sanitarne, instalacje elektryczne, technologia medyczna, drogi oraz wykonanie 
przedmiarów robót z kosztorysami inwestorskimi, jak także specyfikacji wykonania i 
odbioru robót budowlanych - po stronie Wykonawcy.
g) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w przygotowaniu przetargu na 
roboty budowlane przez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postepowania 
przetargowego. 
h) Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zada-
nia oraz wizyty projektantów branżystów - nie mniej niż 1 raz w miesiącu oraz na każde 
uzasadnione wezwanie kierownika budowy.

i) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w przekazaniu obiektu do użytku.
2) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych;
a) Przygotowanie terenu budowy: nie dotyczy
b) Architektura, konstrukcja, instalacje, wykończenie:
Przedmiotowe projekty i opracowania wstępne muszą być kontynuacją uzgodnionych 
koncepcji z możliwością wprowadzania niezbędnych zmian w porozumieniu z 
Zamawiającym.
c) zagospodarowanie terenu: w zakresie dróg, parkingów i zieleni
3) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych.

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

– program użytkowy opracowany przez Zamawiającego załączone do przedmiotowego 
PFU
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieru-

chomością na cele budowlane 
– w posiadaniu Zamawiającego 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego;
Dokumentacja Projektowa w odniesieniu do projektowanego obiektu budowlanego musi 

spełniać wymagania poniższych aktów prawnych:
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (ze zmianami.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (ze zmianami.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (ze zmianami.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (ze zmianami)
- Ustawą z dnia 3 lipca 2020r.-Prawo lotnicze ( Dz.U.2019.0.1580 tj.)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października  w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk( Dz.U.2018 poz.2145)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków 
jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lądowisk (Dz. U. 
2003 nr 130 poz. 1192 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zgłaszania 
oraz oznakowania przeszkód lotniczych (DZ. U. nr 130 poz. 1193 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01 
lipca 2013r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 poz. 795).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla 
lądowisk (Dz. U. 2004 nr 170 poz. 1791 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej (ze zmianami.)
- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (ze zmianami.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sposobie oceny zgodności (ze zmianami.)
- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zmianami.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (ze zmianami.)
- Ustawa z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze 
zmianami.)
- Polskich Norm (obowiązkowych) i przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy 
technicznej.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykona-
nia robót budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej, 
- mapa do celów opiniodawczych i projektowych, uzyskanie w zakresie Wykonawcy
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 
- w zależności od potrzeb technicznych, do opracowania przez Wykonawcę
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
- nie dotyczą
d) inwentaryzację zieleni, 
- do opracowania przez Wykonawcę
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
- do opracowania przez Wykonawcę
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
- nie dotyczy
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g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
- inwentaryzacje szczegółowe (wielobranżowe) dla potrzeb projektowych, w zależności od 
potrzeb – wykonanie w zakresie Wykonawcy
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych,
- uzyskanie w/w porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunki techniczne i realizacyjne w 
zakresie Wykonawcy z pełnomocnictwa Zamawiającego
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem.
– do uzgodnienia na etapie koncepcji.

Opracował:

mgr inż. arch. Krystian Hamanowicz
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