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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego: 

 

„Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla 

dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni”. 

Wykonanie zakresu wszystkich robót zostało opisane w Projektowej Dokumentacji Wykonawczej 

opracowanej celowo dla w/w zadania. 

Składowe Dokumentacji Wykonawczej (docelowej) opracowanej w 2020 roku:: 

I. Branża Budowlana 

1) Projekt Wykonawczy- Architektura, Konstrukcje (aktualizacja - zawiera projekt wnętrz) 

2) Przedmiar Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

II. Branża Sanitarna 

1) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji, wod-kan, co, ct, (opracowanie 2017 r.) 

2) Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji, wod-kan, co, ct, (opracowanie 2020 r. 

zawiera aktualizację i rozwinięcie opracowania z 2017 roku) 

3) Przedmiar Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

III. Branża Elektryczna 

1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych (zawiera aktualizację opracowania z 2017 r.) 

2) Projekt wykonawczy SSP (opracowanie 2017 r.), 

3) Przedmiary Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 

Komplet dokumentacji opracowanej w 2017 roku: 

I. Branża Budowlana 

1) Projekt wykonawczy architektury wraz z technologią medyczną, konstrukcją i projektem 

wnętrz, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

II. Branża Sanitarna 

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

III. Branża Elektryczna 

1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 

 

Ekpertyza p/poż budynku w wersji pdf. 
 

Na wykonanie robót złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

„Pozwolenie na budowę” zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w momencie 

protokolarnego przekazania terenu budowy na wskazanej nieruchomości. 

Wykonawca zabezpieczy realizację robót budowlanych w sposób zgodny z warunkami 

opisanymi w SIWZ oraz projekcie umowy, a także na własny koszt dokona stałego wydzielenia  

i zabezpieczenia terenu robót. Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe, bezpieczne 

przejście, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim z powierzchni parkingu do wykonanych 

w ramach zadania dodatkowych drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru klatki schodowej 

K2. Rodzaj i typ zastosowanego rozwiązania musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały ujęte w Dokumentacji 

Wykonawczej, SIWZ i Projekcie Umowy. 


