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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1.  Opracowanie dokumentacji projektowej pełno branżowej (branże: drogowa, 

sanitarna, elektryczna, organizacja ruchu, teletechniczna - system poboru opłat) 

potrzebnej do budowy zespołu parkingów przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu.  

Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

1) Projekt budowlany dla wszystkich branż wraz z informacją BIOZ - 5 egz. oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

2) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

3) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży z rozbiciem na poszczególne 
zespoły parkingowe - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz 
formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu), 

4) Przedmiary robót osobne dla każdego zespołu - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (pdf oraz  formacie właściwym dla używanego do 
kosztorysowania programu), 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu 
robót objętych przedmiotem umowy - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf). 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Uzyskania mapy do celów projektowych. 

2) Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia w tym: przygotowanie materiałów o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z 

kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem koncepcyjnym) o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405) wraz z opracowaniem 

raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli 

organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na 

inwestora obowiązek jego sporządzenia. 

3) Wykonanie badań geologicznych niezbędnych do zaprojektowania zespołu 

parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą. 

4) Pozyskanie warunków technicznych dla przyłączenia parkingu do 

poszczególnych mediów oraz odprowadzenia wód opadowych i ścieków 

sanitarnych, 

5) W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia w 3 egz. z wykazem 

drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.), w 

zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie; uzyskanie decyzji 

na wycinkę; inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować:  

a) część opisową zawierającą charakterystykę zieleni istniejącej oraz 

zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z 

inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) 
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przeznaczonych do wycinki; każde drzewo na swoim pniu winno być 

opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym;  

b) część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami 

zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów 

przeznaczonych do wycinki. 

6) Projektu nasadzeń zastępczych. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich ekspertyz, opinii, 

uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do 

zachowania przepisów: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, 

poz. 1579). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 

zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną 

uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i 

urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 

2)  ustawy Prawo budowlane  z 07.07.1994 (Dz.U. z 2017r., poz. 1332) z 

uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy, 

3) rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) 

4) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), 

5) Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(Dz.U.2017.1056 t.j. z dnia 2017.05.31), 

6) obowiązujących norm, przepisów wiedzy technicznej, bhp, p.poż i innych. 

Szczegółowy zakres zamówienia oraz opis praw i obowiązków stron zawiera projekt umowy 

stanowiąc załącznik do niniejszego opisu. 

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego powyższą 

dokumentacją. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia  i informacje o terenie. 

Planowane zamierzenie zlokalizowane powinno być na działkach nr: 95/4 i 95/6 ora 
działka nr 95/5 obręb 5 miasta Kołobrzeg, na których obowiązuje Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXIV/488/17 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. 
Kasprowicza i H. Kołłątaja.  W chwili obecnej na w/w terenie zlokalizowany jest 
tymczasowy parking prowadzony przez podmiot prywatny. Zamawiający nie posiada 
warunków technicznych przyłączenia obiektu do poszczególnych mediów.  
Lokalizację zespołu parkingów przedstawiono na poniższej mapie. 
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3. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 

Na określonym terenie planuje się budowę zespołu parkingów. Ilość miejsc 

parkingowych dla każdego z zespołu nie może przekraczać 50. Zespoły oddzielone 

roślinnością, ciągami pieszymi i/lub małą architekturą. Dla każdego z zespołów 

przewidzieć odwodnienie oraz oświetlenie. Parking wyposażony w system poboru 

opłat. Nawierzchnie utwardzone parkingu zaprojektować z kostki betonowej. Na 

terenie zaprojektować toaletę automatyczną. 

3.1. Parametry techniczne toalety 

a) konstrukcja toalety betonowa lub stalowa o przekroju poziomym w kształcie 
prostokąta, odporna na akty wandalizmu; 

b) ściany zewnętrzne wykończone płytami kamiennymi o gr. min. 1 cm lub innymi 
materiałami zapewniającymi wysoką estetykę, pokrytymi środkiem anty graffiti. 
Ściany, posadzki i stropodach muszą spełniać wymogi izolacji cieplnej; 

c) drzwi zewnętrzne uchylne z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z 
pneumatycznym zamkiem, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na 
monety (odpornym na akty wandalizmu) wyświetlającym stan toalety; 

Uwaga: panele lokalizować na wysokości umożliwiającej dostęp dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

d) panel wrzutowy umożliwiający ustawienie każdej wielkości wrzutowej nominału z 
informacją na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkości zadanej lub 
ustawienie bezpłatnego wejścia (dla każdego pomieszczenia) – Wykonawca 
dostarczy „ślepy panel” z opisem „Toaleta bezpłatna”, który przykrywał panel 
wrzutowy, 

e) zewnętrzne oświetlenie LED zintegrowane z czujnikiem zmierzchowym; 

f) podświetlane symbole toalety; 

g) sygnalizacyjny system p.poż.; 

h) ściany wewnątrz toalety wykonane z trwałych materiałów (np. płytki gresowe)  

i) podłoga - podgrzewana antypoślizgowa podłoga wewnątrz toalety o wzmocnionej 
odporności na ścieranie (Zamawiający dopuszcza inny sposób podgrzewania 
pomieszczeń do ustalonej temperatury); 

Każde pomieszczenie musi być wyposażone w: 
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j) automatycznie włączane światło LED; 

k) awaryjne światło włączające się przy zaniku prądu; 

l) sygnał akustyczno-świetlny (żądanie pomocy) uruchamiany przyciskiem; 

m) czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz 
pomieszczenia; 

n) automatyczną wentylację pomieszczeń; 

o) automatycznie spłukiwaną muszlę WC; 

p) automatyczny odświeżacz powietrza; 

q) muszlę ze stali kwasoodpornej; 

r) podajnik papieru toaletowego na rolkę o dł. min 200 mb; 

s) moduł umywalkowy wyposażony w podajnik mydła, ciepłą wodę i suszarkę do rąk; 

t) lustro ze stali nierdzewnej; 

u) kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z funkcją antypoż.; (Układ p.poż. musi być 
systemem wodnym w pełni zautomatyzowanym wykrywającym pożar w 
jego pierwszej fazie, włączającym alarm zewnętrzny i odblokowujący drzwi 
wejściowe.) 

v) przewijak dla niemowląt ( w jednym pomieszczeniu); 

w) metalowy (nierdzewny) lub niklowany wieszak na ubrania; 

x) instrukcję użytkowania toalety (w trzech językach: polskim, niemieckim i 
angielskim); 

y) graficzne oznaczenie funkcji użytkowych wewnątrz toalety; 

pomieszczenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych powinno dodatkowo 
posiadać: 

 pochwyty wykonane ze stali kwasoodpornej, zabezpieczone przed 
odkręceniem’ 

 szerokość wejścia, która umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, 

 wolną przestrzeń wewnątrz pomieszczenia opartą na kole o średnicy 150cm, 

 urządzenia zamontowane na wysokościach umożliwiających korzystanie przez 
osoby na wózkach inwalidzkich (zastosowana umywalka - z wnęką).  

z) należy zabezpieczyć doprowadzenie ciepłej wody do umywalek (np. podgrzewacz 
wody) 

aa) zapewnić możliwość podłączenia węża dla potrzeb utrzymania czystości. 

3.2. Elementy małej architektury 

3.2.1. Kosz na śmieci 

 

 

Kosz na śmieci o poj. ok. 140dm3 z 
dodatkową popielniczką o poj. min. 
0,2dm3 - wkłady ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej 
ogniowo. Kosz powinien być 
stabilny, ciężki z elementami 
betonowymi i drewnianymi. Daszek 
kosza -  betonowy lub stalowy (gr. 
blachy min. 3mm) 
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3.2.2. Stojaki na rowery 

 

 

4. Uwarunkowania planistyczne 

Działki na których planuje się budowę zespołu parkingów objęte jest planem 
miejscowym części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla 
terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja i na 
rysunku tego planu oznaczona jest symbolami: 2KS – tereny komunikacji. 

 
Według zapisów planu: 

§ 18. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 
2KS o powierzchni ok. 1,2526 ha ustala się: 
1) przeznaczenie: teren komunikacji samochodowej; 
2) zasady zagospodarowania: 

a) parking naziemny, budynek parkingu wielopoziomowego, 
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 
c) wskaźnik intensywności zabudowy: nie większy niż 1,5, 
d) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 50%, 
f) wysokość zabudowy: nie większa niż 14,0 m, 
g) dachy płaskie, 

Stojaki na rowery – 
wbetonowane w kształcie 
odwróconego U o wysokości ok. 
90 cm, wykonane ze stali 
ocynkowanej ogniowo lub 
nierdzewnej ø 65mm 
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h) zakazuje się grodzenia terenu elementarnego od strony przyległych dróg: 
publicznej ul. J. Kasprowicza i wewnętrznej ul. Aniołów Stróżów oraz od strony 
terenu elementarnego 1ZI, 
i) zakazuje się lokalizacji reklam, za wyjątkiem szyldu informującego wyłącznie o 
prowadzonej w budynku działalności, w formie neonów i tablic, w tym 
podświetlanych, 
j) należy zapewnić nie mniej niż 5 ogólnodostępnych miejsc do parkowania 
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

3) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg: publicznej ul. J. Kasprowicza i 
wewnętrznej ul. Aniołów Stróżów; 

4) w zakresie infrastruktury zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 2-9 niniejszej 
uchwały; 

5) w zakresie ochrony przed hałasem teren elementarny został zaliczony do terenów, 
dla których nie określono dopuszczalnych poziomów hałasu; 

6) stawka służąca naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,1%. 

Uchwała Nr XXXIV/488/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy 
ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja w załączeniu.   

5. Wizja lokalna. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, 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 ponosi Wykonawca. 

6. Załączniki 

1. Uchwała Nr XXXIV/488/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla 

terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja. 

2. Projekt umowy. 

 


