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Pińczów, dnia 2017-07- 07 

PiPR.IV.041.5.28.2016 

      

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

Inwestor- Powiat Pińczowski, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 
„Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego  Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 ” 

 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 
19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000euro, 

Inwestor przewiduje  realizację przedsięwzięcia opisanego w/w dokumentacją ze środków ze-
wnętrznych – RPOWŚ 2014-2020, działanie 7.4- w ramach zadania: „Podniesienie jakości i efektywności 
kształcenia w szkołach w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, 
doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodo-
wych” 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WARUNKI REALIZACJI 
ZAWARTO W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STANOWIĄCYCH 
ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA . 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

I. Przedmiot zamówienia:  
 

„Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego  
Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 ” 

 

II. Zamawiający  
 

ZAMAWIAJĄCY                          Powiat Pińczowski  
Adres siedziby:                       28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5; woj. świętokrzyskie 
Nr telefonu/ fax             (0 41) 35 760 01 wew.43 /  (0 41) 35 760 07 
e-mail:                promocja@pinczow.pl 
Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15.30 

 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 
maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Po-
wiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000euro. 
 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: 
 projekt budowlany przebudowy budynku warsztatowego, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót 

wraz kosztorysem inwestorskim . 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę 
który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji tj. do końca 2018 roku.  
Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. 
 
 

Zamawiający realizować będzie zamierzenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szko-
leniowej”  jako część projektu pn. „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w których 
organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastruk-
turalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych”  

 
Zespół Szkół Zawodowych  przy ulicy Spółdzielczej w Pińczowie usytuowany jest przy granicy 

historycznego wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Pińczowa. Obiekty wchodzące w 
skład ZSZ są obiektami współczesnymi powstałymi na przełomie lat 60/70 ubiegłego stulecia.  
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Przedmiotem opracowania należy objąć halę warsztatową warsztatów szkolnych w zakresie przebu-
dowy pomieszczeń w tym wymiany /doposażenia instalacyjnego, dostosowania obiektu do nowych potrzeb 
dydaktycznych szkoły. 

Szczegółowy opis przedmiotu  w zakresie dokumentacji projektowej zawiera załącznik nr 1. 
Przedmiot opracowania-kody wg CPV  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów 
 

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa zamówień pu-
blicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy 
 
 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 
- w zakresie projektu budowlanego    max. do dnia 15 września 2017 roku, 
- w zakresie pozostałym     max. do dnia 22 września 2017 roku. 
 
 

VI. Warunki realizacji –ilość forma. 
 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna spełniać wymagania określone: 
(1)  rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012 roku, poz. 462). 

(2)  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tj.Dz. U. 2013.1129). 

 (3)  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 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) . 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykorzystana przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji nią opisanej.  

Projekt budowlany - winien być opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia w stopniu szcze-
gółowości zarówno w części graficznej i opisowej umożliwiającym pozyskanie wymaga-
nego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na budowę. 

Projekt budowlany winien posiadać: 
 projekt zagospodarowania terenu sporządzony adekwatnie do zakresu przedmiotu zamówienia,  
 projekt architektoniczno-budowlany obejmujący wszystkie branże oraz niezbędne decyzje i uzgodnienia 

potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności projekt winien zawierać  inwentaryzację 
stanu istniejącego oraz rzuty i przekroje przedstawiające rozwiązania projektowe w tym rysunki wyko-
nawcze i wszystkie niezbędne detale dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, schematy 
rozwiązań instalacyjnych z uwzględnieniem niezbędnych zmian w zakresie instalacji. 

 informacje BIOZ. 
 
Projekt winien być opracowany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektro-

nicznej w formacie PDF.  
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w 1 egzemplarzu 

w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
Przedmiar robót winien być opracowany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektro-

nicznej w formacie PDF. 
Kosztorys Inwestorski  winien być opracowany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie PDF.  
 
Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bu-

dowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), w sposób zgodny z umowami zawartymi przez Za-
mawiającego z wykonawcami robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwią-
zywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

Obowiązki wynikające z nadzoru obejmować będą w szczególności: 
-  wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w 
tym rysunki robocze,  
 - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w doku-
mentacji w zakresie materiałów , konstrukcji, rozwiązań technicznych,  
Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego . 
Nadzór autorski będzie realizowany w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dokumentacji  
projektowej . 
 
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które: 
 posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający uzna ,że Wykonawca posiada doświadczenie tj. jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę dzia-
łalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 2-wie usługi na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla obiektów kubaturowych, o kubaturze co najmniej 1000m3, w zakresie architekto-
niczno-konstrukcyjnym. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje w formie papierowej potwierdzone za 
zgodność, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
Wykonawca ma prawo: 
 opierać się na doświadczeniu własnym dołączając do oferty referencje w formie papierowej po-

twierdzone za zgodność, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Niedołączenie 
wymaganych minimum dwóch referencji skutkować będzie odrzuceniem oferty, 

 opierać się na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
go z nim stosunków prawnych pod warunkiem, że udowodni, iż realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawi zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamó-
wienia, oraz  wykaże zakres  udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamó-
wienia, 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej oso-
bami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie architek-
tonicznym i konstrukcyjnym. 

 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustana-

wiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 
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VIII. Sposób przygotowania, termin i miejsce składania oferty 
 
Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku, godz. 12.00 

drogą listowaną na adres: 
 Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . ul. Zacisze 5  

lub osobiście – miejsce sekretariat Zamawiającego, adres j.w.  
 

Ofertę należy: 
 przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia 

wraz załącznikami wynikającymi z treści zaproszenia. 
 podpisać przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 

 złożyć w kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz za-
bezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; z adnotacją:   

           dokumentacja przebudowy ZSZ  
W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, 
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2017 roku, o godz. 13.00. Miejsce – sala narad, I piętro. Ocena ofert 
zostanie dokonana w terminie do dnia 20.07.2017 roku.  

Umowa zostanie podpisana nie później niż 25 lipca 2017 roku.  

 
 

IX. Kryterium oceny ofert   
 
W ofercie należy określić: 

1. koszt wykonania opracowania dokumentacji projektowo –kosztorysowej  wraz z nadzo-
rem autorskim brutto, który stanowić będzie 100% kryterium oceny, 

 Kryterium oceny –waga – 100%: 
Cena oferty brutto wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku, będzie stanowiła podstawę oceny oferty. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszel-
kie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  
 
 

X. Inne ważne informacje  
 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom po-

wiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub oso-
bowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wy-
boru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
3. Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Dymek, kierownik Wydziału Promocji i Poli-

tyki Regionalnej Starostwa, tel. 41-357-60-01w.240, e-mail: promocja@pinczow.pl, 
4. Zamawiający zaleca by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, 

celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapy-
tania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz 
właściwego wykonania zadania np. zapoznania się z dokumentacją techniczna obiektu. 

5. Wykonawca planujący wizję lokalną jest zobowiązany ustalić jej termin z osobą w/w wymie-
nioną.  

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wykaz wykonanych usług 
3. Projekt umowy  
4. Opis przedmiotu  zamówienia 
5. Mapa sytuacyjna obszaru projektowanej inwestycji – skala skażona wraz z serwisem zdjęciowym.  
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Złącznik nr 1 
do zapytania ofertowego na wykonanie „ dokumentacja przebudowy ZSZ” 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Nazwa  Wykonawcy …………………………………………………………………………………….. 

Adres: ...................................................................................................................................................... 

Tel/fax........................................................................................................................................... 
NIP   .............................................                                         REGON…………………………  
 
Osoba/ osoby 1 upoważnione doskładania oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam / oświadczamy1, że po zapoznaniu się z warunkami udziału w zamówieniu, w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w 
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczo-

wie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, na wykonanie 
dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, 
ul. Spółdzielcza 6  
 
1. oferuję/ oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem  

autorskim za kwotę :  
netto…………….. (słownie………………………………………zł) kwota VAT ( %) ....................... zł 

kwota brutto                 .........................zł;  (słownie…………………………………………………..zł) 

 
Oświadczam/ oświadczamy1, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
i jej realizacji w terminie określonym w zaproszeniu. 
 
Oświadczam/ oświadczamy1, że przedmiotowe zamówienie wykonam/ wykonamy  

 samodzielnie 
 przy współudziale podwykonawców  
 

...................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Data ....................................................... 

 
 

                                                           
1 Niepotrzebne  skreślić  
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Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego na wykonanie „ dokumentacja przebudowy ZSZ” 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

W zakresie określonym w zapytaniu ofertowym  dot. wykonania dokumentacji przebudowy bu-
dynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 ” 
 

Ja/My, niżej podpisany/i 

……………………………………………………………………………………………………………........

............................................................................................................................................................ działając 

w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………….            

                                                                                  /pełna nazwa wykonawcy/ 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiam/y informacje o wykonanych opracowaniach, w ukła-
dzie: 

 

zwięzły opis przedmiotu zamówienia, podmiot na rzecz którego prace zostały wykonane, termin realizacji : 

 

 

Do wykazu należy załączyć- w formie poświadczonej kopii - dowody określające, czy prace zostały wyko-
nane należycie. 

 

...................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Data ....................................................... 
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Złącznik nr 3 
do zapytania ofertowego na wykonanie „ dokumentacja przebudowy ZSZ” 

 
 
 

UMOWA Nr PiPR.IV.041.5.2017 
na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego  

Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie 
 

 
w dniu ………………. 2017 roku Pińczowie, pomiędzy Powiatem Pińczowskim z siedzibą w Pińczowie  
ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

1. Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski  
2. Ryszard Barna – Wicestarosta Pińczowski   

przy kontr asygnacie Skarbnika Powiatu Anny Różyckiej  
a : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
 

na podstawie wyników postępowania o zmówienie publiczne prowadzonego w trybie Zarządzenia Starosty 
Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000euro, 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację przebudowy budynku 

warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 obejmującą : 

 projekt budowlany przebudowy budynku warsztatowego, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót wraz 

kosztorysem inwestorskim . 
 pełnienie nadzoru autorskiego 

2. Szczegółowy zakres został określony w zaproszeniu do składania ofert, stanowiącym podstawę złożenia 
oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą staranności w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zasadami wynikającymi 
z prawa zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Opisany dokumentacją projektową zakres rzeczowy umożliwi Zamawiającemu uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń wynikających z ustawy prawo budowlane a także przygotowania oferty przez Wykonawcę w 
przetargu na roboty i realizację robót budowlanych. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się, do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), w sposób zgodny z umo-
wami zawartymi przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych oraz wynikający z zaistnia-
łych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania, a w szczególności do: 

 wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i 
opracowania, w tym rysunki robocze,  

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w dokumentacji w zakresie materiałów , konstrukcji, rozwiązań technicz-
nych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się - na wezwanie Zamawiającego -wykonywać obowiązki nadzoru autorskiego 
bez zbędnej zwłoki, nie później niż: 

  na etapie procedury zamówienia robót budowlanych w terminie 1 dnia roboczego od we-
zwania,  

 na etapie realizacji robót budowlanych w terminie w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwa-
nia.  

 
 

§3 
1. Zamawiający z dniem podpisania umowy, udostępni Wykonawcy dokumenty i dane związane z realizacją 

przedmiotu umowy które znajdują w jego posiadaniu i mogą mieć istotny wpływ na poprawne wykonanie 
zamówienia. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie, drogą e-mailową, telefoniczną o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów bezpośrednich po stronie Zamawiającego będzie ………………… 
……….………… , pracownik Starostwa. Osobą uprawnioną do kontaktów bezpośrednich po stronie Wy-
konawcy będzie ………………………………………….. .  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zamówienia, odpowiada za 
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu poprzez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie 
lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej 
umowy.  

 
§4 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującym ich terminem wykonania przedmiotu umowy jest : 

 dzień 15 września 2017 roku dla projektu budowlanego, 
 dzień 22 września 2017 roku dla dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 dzień 30 grudnia 2018 roku dla realizacji nadzoru autorskiego. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru końcowego. 
3. Opracowanie – projekt budowlany ma być sporządzone w wersji papierowej -5 egz. i elektronicznej -1 

egz. Dokumentacja kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi ma być sporządzona po 1 egz. w 
wersji papierowej i elektronicznej. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy.  
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§5 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy 
i wynosi netto……………….zł, brutto…………….zł, słownie: ……………………………  

2. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w sposób następujący: 
 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej - 85% wartości 

określonej w pkt.1, 
 po zakończeniu realizacji robot budowlanych 15% wartości określonej w pkt.1 . 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia do sie-
dziby Zamawiającego. 

 
§6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wyko-

nawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; 
 za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru- w wysokości 1,0% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia; 
 za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 1,0% wynagro-

dzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

 za opóźnienie w wyjaśnianiu zapytań w trakcie prowadzenia procedury zamówienia publicznego na ro-
boty budowlane oraz wypełniania obowiązku pełnienia nadzoru budowlanego karę umowną w wysoko-
ści 1,0% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową: 
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury Wykonawcy, w oparciu o zapis protokołu od-
bioru. 

4. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające w sytuacji gdyby wartość 
szkody przekraczała wysokość kary umownej.  

 
§7 
 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy objęty jest prawem autorskim.  
2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszyst-
kich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wy-
kresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Za-
mawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń 
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stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależ-
nych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust 2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 
utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utwo-
rów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub 
w części, na następujących polach eksploatacji: 
 utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, repro-

graficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

 wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

 wprowadzanie do pamięci komputera, 

 wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Za-
mawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

 udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

 najem, dzierżawa, 
 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi, 
 rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 
 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Postanowienia ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. doku-
mentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumenta-
cją. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust 2  może następować w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opra-
cowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszcze-
niem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie 
nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wyko-
nawcę, Wykonawca: 

 przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu są-
dowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowa-
nia;   

 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątko-
wych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgła-
szających roszczenia.   

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa mająt-
kowe, o których mowa w niniejszym §  nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 
na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
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§8 
 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez 
obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory 
powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
Zamawiający: Powiat Pińczowski  

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkól Zawodowych w Pińczowie  

 

 
 
 
 
 

Złącznik nr 4 
do zapytania ofertowego na wykonanie „ dokumentacja przebudowy ZSZ” 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 

DANE OGÓLNE 
 

Szkoła Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie powstała w 1976 roku i jest spadko-
biercą funkcjonującej od 1937 roku Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.  

Mieści się przy ul. Spółdzielczej, w powstałych pod koniec lat 60-tych, początkach 70-tych ubiegłego 
stulecia obiektach: dydaktycznym zespolonym z salą gimnastyczną oraz z zespołem warsztatów szkolnych 
i internatu zespolonym z budynkiem zaplecza logistycznego (kuchnią, stołówką, kotłownią). 

Nieruchomość na której planowane jest przedsięwzięcie stanowi własność Powiatu Pińczowskiego z 
siedzibą w Pińczowie, ul. Zacisze 5, trwały zarząd – Zespół Szkół Zawodowych i oznaczona jest w ewidencji 
gruntów nr 2/3; 2/5; 2/7 - obręb 8 o łącznej-2,6079ha powierzchni.  
Nieruchomość położona jest przy granicy historycznego terenu -wpisanego do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego m. Pińczowa. Projekt w założeniach nie zmienia podstawowych gabarytów zewnętrznych.  

Budynek zespołu warsztatowego o powierzchni zabudowy ogółem – ok. 3177m2, składa się z jedno-
kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku hali warsztatów o powierzchni użytkowej ok. 2242m2 i 
kubaturze ok. 15629m3 zespolonej z dwukondygnacyjnym (podpiwniczenie, parter) budynkiem dydak-
tyczno-administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 1106m2 i kubaturze ok. 4384m3. Obiekt wy-
korzystywany jest dla potrzeb pracowni zawodowych. 
 

Podstawowe dane techniczne obiektu 
 

Powierzchnia zabudowy zespołu warsztatowego   3176,67m2 

 

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Pińczo-

wie 
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Powierzchnia użytkowa hali warsztatów      2242,19 m2 
w tym komunikacja        370,36 m2 
Powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-socjalnego    1106,36 m2 
w tym komunikacja        185,00 m2 
 
Łączna powierzchnia użytkowa       3 348,55 m2 
 
Kubatura zespołu warsztatowego       15 629 m3 
w tym:  
kubatura hali warsztatowej      14 036,46 m3 

kubatura budynku administracyjno-socjalnego:       4384,00 m3 
Łączna kubatura zespołu warsztatowego     20 013 m3 

 
 

STAN ISTNIEJĄCY 
 

Halę warsztatową wykonano w konstrukcji słupowej - żelbetowej, rozstawie 6/9m(segmenty skrajne i 
6/12 m segmenty środkowe. Wysokość hali 4,5 do 5,1 m. Stropodach, niewentylowany wykonany z płyt 
prefabrykowanych -panwiowych ocieplony płytą pilśniową umocowany na konstrukcji nośnej opartej na 
siatce słupów, pokrycie papą. W konstrukcji dachu umieszczono świetliki dachowe, typu fabrycznego w 
konstrukcji stalowej, zajmujące ok.50%powierzchni stropodachu.  

Ściany osłonowe murowane z osadzoną ślusarką okienną typu fabrycznego (gąsienicowy)za wyłącze-
niem 2-ch i pomieszczeń od strony południowej. Ściany osłonowe podłużne wykonane z gazobetonu gr.24 
cm, ściany szczytowe z cegły kratówki gr.38 cm. Ścianki wewnętrze – oddzielające korytarz od części środ-
kowej hali - murowane do wysokości 2,5m powyżej ścianki z luksferów. Ścianki wewnętrzne tworzące boksy 
w środkowej części hali – stalowe , ażurowe do wysokości 2,5 m, powyżej pusta przestrzeń. Korytarz oraz 
cz. środkowa hali doświetlona świetlikami dachowymi.  

Hala wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną –grawi-
tacyjną i mechaniczną (poszczególne pomieszczenia) elektryczną (gniazda 220V, 380V, oświetlenie). Ciepło 
dla potrzeb ogrzewania dostarczane jest kanałem przesyłowym z kotłowni znajdującej się w budynku inter-
natu.  

Cały obiekt wykorzystywany jest dla potrzeb pracowni zawodowych. W budynku hali warsztatowej 
znajdują się: pracownia murarsko tynkarska o powierzchni ok.36m2, pracownia technologii budowlanej o 
powierzchni ok.36m2; pracownia robót okładzinowych - ok.18m2,pracownia robót malarsko-tapicerskich 
ok.18m2;pracownia murarsko- tynkarska – ok.144m2; działa tokarek –ok. 144m2, stolarnia o powierzchni 
72m2; pracownie obróbki mechanicznej o powierzchni 72m2; pracownie maszyn różnych- ok.144m2; dział 
samochodowy o powierzchni ok.324m2(72 + 252) oraz pracownie spawalnicze, narzędziownia, kuźnia, po-
mieszczenia magazynowe zajmujące łącznie ok. 864m2 i komunikacja zajmująca powierzchnię ok.370m2.  

Dostęp do w/w pracowni odbywa dwoma klatkami schodowymi z budynku administracyjno-socjal-
nego. Dodatkowo korytarz hali kończy się wyjściami ewakuacyjnymi od strony wschodniej.  

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsztatowego – hali. 
 

WYTYCZNE PROJEKTOWE W ODNIESIENIU DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYT-
KOWEGO WARSZTATÓW PO PRZEBUDOWIE. 

 
Podstawowym założeniem modernizacji obiektu jest wykorzystanie pełnej powierzchni dydaktycznej 

zespołu warsztatowego. Przewiduje się wydzielenie wszystkich pracowni ściankami wewnętrznymi pełnymi 
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do wysokości stropodachu. Rozkład pomieszczeń pracowni zostanie dostosowany układu konstrukcyjnego 
hali - siatki słupów. Zakłada się ,że w wyniku przebudowy pracownie zawodowe zostaną „zblokowane”.  

Po przebudowie powstaną  pracownie: robót murarsko-tynkarskich – pow. 71,5m2; technologii bu-
downictwa – pow. 71,7m2; technologii robót wykończeniowych – pow. 71,7m2; elektryki i mechatroniki 
samochodowej – pow. 89,7m2 wraz z zapleczem o pow. 17,9m2;obsługi i napraw pojazdów samochodowych 
– pow. 322,2m2 ; obróbki cieplnej i plastycznej – pow. 68,5m2; obróbki blachy i drewna – pow. 110,7m2; 
łączenia elementów – pow. 142,8m2 wraz z magazynem o pow. 35,7m2; szlifiernia – pow.71,4m2 ; technologii 
i analizy żywności – pow. 137,4m2(69+68,4); przedmiotów mechanicznych – pow. 68,4m2; rysunku tech-
nicznego i technologii –pow. 68,4m2; obrabiarek C.N.C. – pow. 68,4m2 ; robót suchej zabudowy wnętrz – 
pow.68,4m2; robót posadzkarsko-okładzinowych – pow. 68,4m2; robót malarsko-tapeciarskich – pow. 
68,4m2; robót murarsko-tynkarskich – pow. 137,2m2 oraz narzędziownia na potrzeby tych pracowni: - pow. 
35,7m2. 

Ich rozkład  przestawia załączony schematyczny rzutem parteru. Nie przewiduje się zmiany układu 
wewnętrznej komunikacji. Funkcje uzupełniające typu szatnie, węzły higieniczno –sanitarne będą wypeł-
niane przez pomieszczenia dotychczasowe  usytuowane w  zespolonym z hal budynku administracyjno-so-
cjalno-dydaktycznym warsztatów.  

 
 

dot. zagospodarowania terenu  - nie przewiduje się zmian w zakresie  zagospodarowania terenu, nie prze-
widuje się wykonania nowych podłączeń do sieci uzbrojenia. 
 
dot. złożeń konstrukcyjnych  - przed sporządzeniem projektu budowlanego należy sporządzić  inwentary-
zację obiektu wraz oceną stanu technicznego elementów konstrukcyjnych.  
 
dot. złożeń architektonicznych  

1. wymiana ślusarki okiennej  i drzwiowej oraz świetlikowe dachowych . 
Przewiduje się rozbiórkę  istniejącego sytemu doświetlenia pomieszczeń hali tj. : 

  rozbiórkę świetlików typu fabrycznego, osadzonych na konstrukcji stropodachu ,wykona-
nych w konstrukcji stalowej z przeszklonymi ściankami bocznymi z  przeryciem z płyty 
betonowej pokrytej papą . Konstrukcja świetlików silnie skorodowana .  

 rozbiórkę  ślusarki okiennej  i jej wymianę na stolarkę typu pcv o wymiarach i kształcie już 
zastosowanym w elewacji południowej, co wymaga zastosowania dodatkowego nadproża   

 wymianę istniejącej ślusarki drzwiowej należy zaprojektować z uwzględnieniem istnieją-
cych gabarytów, 

Uwagi: 
A. Nowa stolarka okienna i drzwiowa wymaga zachowania określonej przepisami szczegól-

nymi izolacyjności cieplnej i akustycznej. 
B. Należy przewidzieć wykonanie nowego doświetlenia typu świetliki łukowe/tunelowe  w do-

stosowaniu do potrzeb doświetlanego pomieszczenia tj. z zachowaniem wskaźnika 1:8. 
C. Wskazanym jest zachowanie min. 50% powierzchni okien /doświetlenia typu otwieranego. 
D. Przy instalacji nowej stolarki należy uwzględnić planowane wykonanie termomodernizacji 

struktury zewnętrznej obiektu tj. ocieplenia ścian i stropodachu.  
E. Zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego (rok 2017 ) obiekt  nie spełnia wymagań wa-

runków technicznych pod względem izolacyjności cieplnej. Jakkolwiek zmówienie nie obej-
muje projektu „termomodernizacji” nie mniej należy przyjąć , że: 

 dla stropodachu  przewidziano 20 cm ocieplenie styropapą , 
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 dla ścian zewnętrznych przewidziano  ocieplenie grubości 13cm (styropian)  

  podłoga na gruncie – ocielenie gr. 12cm, 

 świetliki dachowe wymienione zostaną na naświetla  z poliwęglanu gr.25mm w kon-
strukcji aluminiowej o współczynniku U=1,4 w?m2K . 

 
2. rozbiórka  i wykonanie nowych przegród wewnętrznych.  

Rozebrane zostaną przegrody w przestrzeni środkowej hali wydzielone cz. komunikacyjną – korytarzem  
wykonane z siatki na konstrukcji metalowej.  
Dla wyizolowania „nowych” pomieszczeń pracowni przewiduje się ścianki działowe murowane do pełnej 
wysokości pomieszczenia , z zachowaniem wymagań p-poż.. 
 

3. wykonanie robót wykończeniowych   
1. Zakłada się wykonanie sufitów  podwieszanych  w pomieszczeniach pracowni „żywności” ry-

sunku budowlanego oraz technologii budownictwa. 
2. Nowe tynki  w dostosowaniu do funkcji pomieszczenia – cem.-wapienne lub gipsowe. Ściany 

pomieszczenia pracowni robót tynkarsko –murarskich pozostawić nie tynkowane. 
3.  Ściany przyległe do korytarza  powyżej  2,8 m wykonać przy zastosowaniu  luksferów –dla 

lepszego oświetlenia korytarza. 
4. Przewidzieć renowację ścian wewnętrznych murowanych i z luksferów  w zależności od ich 

stanu technicznego. 
 

4. wykonanie posadzek  
Należy założyć całkowitą przebudowę posadzek we wszystkich pomieszczeniach, dostosowując ją do cha-
rakteru pomieszczenia. 

1. W pomieszczeniach komunikacyjnych, technicznych i warsztatowych wykonać posadzki 
przemysłowe o odpowiedniej nośności i wykończonych żywicą . 

2. W pomieszczeniach  pracowni technologii i analizy żywności ;pracowni pojazdów i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, pracowni rysunku technicznego , pracowni „kosztorysowania 
‘i budowlanej  zastosować wykładziny przemysłowe bezspoinowe np. TARKET 

 
dot. złożeń instalacyjnych 
 

1. wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.  
Instalację należy rozprowadzić do każdej pracowni- kącika higienicznego wyposażonego w umywalkę. 

Zakłada się, że ciepła woda będzie dostarczana centralnego z zasobnika mieszczącego się w sąsiednim obiek-
cie – budynku administracyjno-socjalno-dydaktycznym warsztatów. Instalację można prowadzić w kanałach 
technologicznych typu przełazowego biegnących korytarzem – komunikacją wzdłuż podłużnych ścian hali. 
W rozwiązaniu przewidzieć wykonanie instalacji hydrantowej stosownie do obowiązujących przepisów. 

 
2. wykonanie nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.  
Nie przewiduje się systemu dostarczania ciepła dla obiektu po przebudowie. System instalacji , w tym 

rodzaj grzejników - dostosować do potrzeb funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń. 
 

3. - wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej . 
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Instalację zaprojektować dla potrzeb całego budynku. Przewidzieć możliwość zastosowania  rekuperacji 
a dla pracowni spawalniczej dodatkowo wentylacji odciągowej stanowiskowej. 

4. wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej. - 
Przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej (oświetlenia i gniazd wtykowych) we wszystkich, 
przewidując odrębne obwody dla: 

 pracowni budowlanych  

 pracowni działu samochodowego,  

 pracowni obrabiarek CNC;  

 pracowni mechanicznych, 

 komunikacji 
Instalację nowo powstałą należy doprowadzić do rozdzielni, przewidując jej modernizację. Dla oświetlenia 
pomieszczeń zastosować oprawy energooszczędne dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach szkol-
nych i dostosowane do przypisanej im nowej funkcji. Ilość i rodzaj gniazd i opraw dostosować do technologii 
wyposażenia pracowni. 
Należy przewidzieć wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego dla zakresu objętego przebudową, o ile przepisy 
szczególne tak stanowią.  
Do wszystkich pracowni należy zaprojektować instalację niskoprądową.  
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Inwestor dysponuje dokumentacją w wersji papierowej -architektoniczno-konstrukcyjna  budynku (projekt 
budowlany ) oraz audytem energetycznym obiektu sporządzonym w roku bieżącym. 
 
 

Załączniki: 
1. rzut parteru–- rozmieszczenie pracowni po modernizacji – schemat  

 
 

 
 

 

 


