
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU 

RATUNKOWEGO 

W SZPITALU CZERNIAKOWSKIM SP. Z O.O. 

PRZY UL. STĘPIŃSKIEJ 19/25 W WARSZAWIE 
 

„Wykonanie prac projektowych dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. wraz 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę” 

 

I. FAZY PROJEKTOWE: 
 

FAZA I: Wielobranżowa koncepcja architektoniczno-technologiczna. 
 

Zakres prac projektowych: 

 

1) Inwentaryzacja budowlana wielobranżowa dla potrzeb projektu. 

2) Koncepcja architektoniczno-technologiczna określająca: 

a) układ funkcjonalny pomieszczeń,  

b) szczegółowe wyposażenie technologiczne wraz z wykazem, 

c) etapowanie inwestycji uwzględniające ciągłość funkcjonowania SOR w trakcie realizacji 

inwestycji, 

d) rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., 

wod-kan, gazy medyczne), 

e) rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

f) rozwiązania w zakresie konstrukcji, 

g) rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

h) określenie przyjętych rozwiązań materiałowo-wykończeniowych, 

i) wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie), 

3) Uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony 

przeciwpożarowej oraz Zamawiającego. 

 

FAZA II: Projekt budowlany rozbiórki istniejących obiektów. 
 

1) Inwentaryzacja budowlana budynków przeznaczonych do rozbiórki. 

2) Projekt budowlany rozbiórki wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę.  

3) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenia 

rozbiórki. 

 

FAZA III: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. 
 

Projekt budowlany wielobranżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 



Projekt budowlany będzie zaopiniowany przez Rzeczoznawcę d.s. higieniczno-sanitarnych oraz 

Rzeczoznawcę d.s. ppoż. 

 

Zakres prac projektowych: 

 

1) Przygotowanie mapy do celów projektowych. 

2) Projekt zagospodarowania terenu. 

3) Projekt architektoniczno-budowlany. 

4) Projekt technologii medycznej. 

5) Projekt konstrukcji. 

6) Projekt drogowy. 

7) Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem. 

8) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-

kan, gazy medyczne), 

9) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

10) Układ instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych 

instalacji zewnętrznych). 

11) Uzyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej w Wydziale Koordynacji Usytuowania 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy (jeśli 

będzie wymagana). 

12) Uzyskanie warunków technicznych od Gestorów sieci miejskich w zakresie zaopatrzenia 

w media (jeżeli będzie wymagane). 

13) Ekspertyza pożarowa (jeśli będzie wymagana). 

14) Opinia akustyczna (jeżeli będzie wymagana). 

15) Opinia mykologiczna (jeżeli będzie wymagana). 

16) Ekspertyza konstrukcyjna możliwości rozbudowy i przebudowy obiektu. 

17) Projekt geotechniczny, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna. 

18) Scenariusz pożarowy. 

19) Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony 

przeciwpożarowej. 

20) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę. 

 

FAZA IV: Projekt wykonawczy.  
 

Projekt wykonawczy wielobranżowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych Decyzji 

na użytkowanie obiektu. 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu. 

2) Projekt architektoniczno-budowlany. 

3) Projekt technologii medycznej. 

4) Projekt wyposażenia ogólnego oraz medycznego wraz z zestawieniem. 

5) Projekt aranżacji wnętrz. 

6) Wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie), 

7) Projekt konstrukcji. 

8) Projekt drogowy. 

9) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-

kan, gazy medyczne), 

10) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (elektryka, oświetlenie, SSP, KD, DSO, IT, 

CCTV, instalacji przyzywowa, system kolejkowy, matryca sterowań etc.). 

11) Projekt instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych 

instalacji zewnętrznych). 

12) Uzgodnienie projektów przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony 

przeciwpożarowej. 



13) Zgłoszenie w imieniu Inwestora przebudowy istniejących / budowy nowych instalacji 

zewnętrznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii umożliwiających 

dokonanie skutecznego zgłoszenia w ww. zakresie. 

 

FAZA V: Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót.  
 

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót sporządzone 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-użytkowego 

 

FAZA VI: Nadzór autorski.  
 

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności: 

 

a) Udział zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych. 

b) Rozwiązywanie problemów projektowych oraz przygotowywanie dokumentacji rewizyjnych. 

c) Udział w przygotowaniu dokumentów i dokumentacji odbiorowych. 

 

 

 

 

 

II. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

FAZA I - Wielobranżowa koncepcja architektoniczno-technologiczna. 

• 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej,  

• 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF 

i edytowalny). 

 

FAZA II - Projekt budowlany rozbiórki istniejących obiektów. 

• 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej,  

• 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF 

i edytowalny). 

 

FAZA III - Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. 

• 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej,  

• 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF 

i edytowalny). 

 

FAZA IV - Projekt wykonawczy. 

• 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej,  

• 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF 

i edytowalny). 

 



FAZA V - Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót. 

• 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej,  

• 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF 

i edytowalny). 

 

UWAGA: Wyżej wymienione fazy projektowe należy przygotować z uwzględnieniem 

etapowania inwestycji w celu zapewnienia ciągłości pracy SOR. Dokumentacja powinna 

umożliwić niezależną realizację każdego z etapów wraz z jego częściowym odbiorem 

i przekazaniem do użytkowania. 


