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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji inżynierskiej oraz wykonanie w 
oparciu o nią badań geotechnicznych i przedstawieniem ich w formie opinii geotechnicznej dla 
możliwości posadowienia budynku Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu przy ul. 
Ratuszowej 13.  

2. Zakres zamówienia: 

1) Opracowanie dokumentacji inżynierskiej. 

Wykonawca w ramach zadania opracuje i uzgodni dokumentację inżynierską 
umożliwiającą wykonanie wierceń geologicznych w miejscach wskazanych na załączniku 
graficznym (załącznik nr 1) dla potrzeb budowy budynku Centrum Innowacyjnej 
Administracji w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13. 

2) Uzgodnienia i pozwolenia. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody i decyzje umożliwiające mu wykonanie 
badań geotechnicznych. Dokumentacje inżynierską należy uzgodnić z Konserwatorem 
Zabytków celem uzyskania zgody na prowadzenie odwiertów.  

3) Badania geotechniczne. 

Wykonanie 13 szt. odwiertów o głębokości minimum 8 m w miejscach wskazanych na 
planie zgodnie z wcześniej opracowana dokumentacją inżynierską i przedstawienie ich w 
formie opinii geotechnicznej w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w formie zapisu 
elektronicznego w formacie PDF. Opracowanie musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (Dz. U. z dnia 
27.04.2012r poz. 463) oraz normą PN-B-02479:1998 „Geotechnika – dokumentowanie 
geotechniczne” z uwzględnieniem zaleceń zawartych w projekcie normy PN-EN 1997-1 
„Projektowanie geotechniczne – zasady ogólne”. 

3. Opis ogólny. 

3.1. Lokalizacja  

 
 Widok stanu istniejącego – dz. nr 239 obręb 12 

Badania należy przeprowadzić na terenie zlokalizowanym w centrum miasta na działce nr 239 w 
obrębie 12 znajdującej się przy ul. Ratuszowej 13.   

3.2. Opis stanu istniejącego 

Część badań realizowana będzie w istniejącym budynku po byłym PUP lub w miejscach 
zabudowanych kostką betonową. W związku z tym należy w koszcie uwzględnić 
konieczność wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni oraz posadzek betonowych lub ich 
przewiertów w celu umożliwienia wykonania właściwych badań gruntu. Nawierzchnię po 
wierceniach przywrócić do stanu pierwotnego. 
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3.3. Wizja lokalna obiektu oraz okolicy. 

Zaleca się, aby składający ofertę dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a także 
zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie oferent. 

 
 


