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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14  
w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. 

1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: 

I etap – weryfikacja i aktualizacja dokumentów przekazanych przez Zamawiającego tj. 
inwentaryzacja, ekspertyza techniczna, dokumentacja geotechniczna, ekspertyza 
mykologiczna, badania stratygraficzne oraz wystąpienie o warunki przyłączeniowe do 
gestorów sieci i uzyskanie pozwolenia na badania konserwatorskie;  

II etap - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na podstawie badań w zakresie 
wymaganym przez Konserwatora Zabytków oraz złożenie wniosku o wydanie zaleceń 
konserwatorskich, opracowanie i przekazanie projektów koncepcyjnych w 3 wariantach, 
jednocześnie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego jednego z wariantów w zakresie 
przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, materiałowych oraz architektonicznych 
uzyskanie zaleceń konserwatorskich, wybrany projekt koncepcyjny uwzgledniający zalecenia 
konserwatorskie będzie stanowił podstawę do wykonania projektu budowlanego,  

III etap - opracowanie i przekazanie projektu budowlanego wraz z programem prac 
konserwatorskich i niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowalnych przy zabytku oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

IV etap - opracowanie i przekazanie w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz 
wytyczne Zamawiającego programu funkcjonalno – użytkowego zawierającego niezbędne 
informacje do opracowania projektu wykonawczego dla każdej branży, opracowanie wyceny 
kosztów opracowania projektu wykonawczego dla każdej branży oraz realizacji 
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przedsięwzięcia na podstawie tego projektu, która będzie stanowić podstawę szacowania 
wartości zamówienia związanego z realizacją inwestycji na podstawie zatwierdzonego 
projektu budowalnego i decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem 
harmonogramu rzeczowego realizacji prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i 
robót budowlanych realizowanych na jego podstawie; 

V etap – udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących Dokumentacji projektowej; 
VI etap - pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych 

i odbioru robót budowlanych, dla których sporządzana jest Dokumentacja projektowa 
stanowiąca Przedmiot Umowy.  

1.2. Terminarz realizacji zamówienia: 

 Zakres działań 
Termin realizacji od 

dnia podpisania 
Umowy 

I 

weryfikacja i aktualizacja dokumentów przekazanych przez 
Zamawiającego, wystąpienie o warunki przyłączeniowe do 
gestorów sieci i uzyskanie pozwolenia na badania 
konserwatorskie 

60 dni 

II 
opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na podstawie 
badań w zakresie wymaganym przez Konserwatora Zabytków 
oraz złożenie wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich 

75 dni 

II 

opracowanie i przekazanie projektów koncepcyjnych w 3 
wariantach, jednocześnie po dokonaniu wyboru przez 
Zamawiającego jednego z wariantów w zakresie przyjętych 
rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, materiałowych 
oraz architektonicznych uzyskanie zaleceń konserwatorskich 

150 dni 

III 

opracowanie i przekazanie projektu budowlanego wraz z 
programem prac konserwatorskich i niezbędnymi 
uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowalnych przy zabytku, złożenie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę  

300 dni 

III uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 390 dni 

IV 
opracowanie i przekazanie w oparciu o zatwierdzony projekt 
budowlany oraz wytyczne Zamawiającego pozostałych 
opracowań zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  

450 dni 

V 
udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących Dokumentacji 
projektowej 

zgodnie z 
założeniami 

Zmawiającego na 
etapie realizacji 

inwestycji 
VI 

pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 
budowlanych 
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2. Nieruchomość objęta zamówieniem. 

Adres: ul. Targowa 14, 03-731 Warszawa (działka nr 2/9 z obrębu 3-02-01). 

Zespół budynków ma zmienną wysokości zabudowy, w układzie 4-podwórzowym, jest 
częściowo podpiwniczony i posiada 10 klatek schodowych.  

Nieruchomość jest wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-970 (załącznik f do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia) oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. 
Warszawy pod numerem 6304.  

Działka znajduje się na terenie oznaczonym c6.3U(MW) miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca wschodniego, uchwalonego przez Radę 
m.st. Warszawy w uchwale nr XCIII/2737/2010 z 21 października 2010 r. (załącznik c i d do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia). 

Nieruchomość została wpisana na listę projektów wchodzących w skład kluczowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przyjętym przez Radę m.st. Warszawy „Zintegrowanym 
Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”, jako „Modernizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Targowej 14” (załącznik h do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia). 

Powierzchnia działki: 4 357 m2  

Powierzchnia zabudowy: 2 714.30 m2  

Powierzchnia użytkowa: około 5 200 m2  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca 
Wschodniego dla nieruchomości przy ul. Targowej 14 

Realizacja projektu remontu budynku przy ul. Targowej 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 
wymaga zachowania pełnej zgodności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego 
rejonu dworca wschodniego (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2737/2010 
z 21.10.2010). Wypis i wyrys z przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz pełny tekst i rysunek tego planu, stanowią załączniki nr b, c i d do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

W planie miejscowym nieruchomość Targowa 14 stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2/9 
z obrębu 3-02-01 łącznie z sąsiednią działką ew. nr 2/8 znajduje się na wyznaczonym w planie 
terenie C6.3U(MW) – o funkcji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.  

Przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi 
finansowej, biur, administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego, nauki oraz 
budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów.  

Przeznaczenie dopuszczalne to: mieszkalnictwo wielorodzinne, przy czym powierzchnia 
użytkowa funkcji mieszkaniowej nie może być większa niż 70 % powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków na działce budowlanej. 

Funkcje, które zostaną zlokalizowane w budynku muszą zamykać się w katalogu przeznaczeń 
podstawowych i dopuszczalnych wymienionych w planie. 
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Na terenie C6.3U(MW) plan miejscowy przewiduje następujące wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu (z uwzględnieniem dodatkowo zakazów dla rozbudowy 
i nadbudowy istniejącego budynku zabytkowego):  

• minimalna wysokość zabudowy 10 m, 

• maksymalna wysokość zabudowy 25 m, 

• wysokość elewacji frontowej od strony ul. Targowej od 20 do 25 m, 

• maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 4,0, 

• minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce budowlanej – 0 %, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 100 %. 

Plan ustala ochronę budynku zabytkowego – kamienicy przy ul. Targowej 14 oraz oznaczonej 
na rysunku planu elewacji frontowej (od ul Targowej): 

• zakazuje się naruszania właściwych dla pierwowzoru (określonych w uzgodnieniu 
z właściwym konserwatorem zabytków) formy elewacji, układu i wystroju klatek 
schodowych, otworów okiennych, kształtu stolarki okiennej i jej podziału, 

• ustala się ochronę układu czterech podwórzy zgodnie z opisem w części „Wytyczne 
z zakresu wymogów konserwatorskich” niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

• zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynków, 

• dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynków; jeżeli 
nie można ustalić pierwotnego wyglądu budynków, brak jest dokumentacji określającej 
zabytkowy charakter obiektów i nie można jej odtworzyć itp.. dopuszcza się przebudowy 
budynku – z uwzględnieniem jego zachowanych elementów i charakteru, w uzgodnieniu z 
właściwym konserwatorem zabytków, 

• ustala się ochronę, zachowanie lub rewaloryzację elewacji od strony Targowej, 

• zakazuje się przesłaniania elewacji od strony Targowej, 

• reklamy i słupy ogłoszeniowe nie powinny zasłaniać elewacji od strony Targowej, 

• na całej działce zakazuje się lokalizowania obiektów i budynków tymczasowych. 

Plan ustala jedynie maksymalne wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych, nie ma 
wymagań minimalnych (zgodnie z ustaleniami planu inwestycja budowlana nie musi mieć 
zapewnionych żadnych miejsc parkingowych na działce). Plan wskazuje natomiast minimalne 
wskaźniki miejsc dla rowerów (jakkolwiek nie dotyczą one budynków istniejących oraz 
przebudowy i nadbudowy budynków istniejących, w tym adaptacji strychów i poddaszy). 

Wskaźniki miejsc dla rowerów są następujące: 

• dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej – min. 
5 miejsc dla rowerów / 1000 m2 PU (bez powierzchni pomocniczych), 

• dla budynków i lokali usługowych z zakresu handlu detalicznego – min. 10 miejsc dla 
rowerów / 1000 m2 PU, 

• dla budynków i lokali usługowych z zakresu rzemiosła, kultury, rozrywki, gastronomii, 
poczty i łączności albo innych nie wymienionych wyżej – min. 10 miejsc dla rowerów / 
1000 m2 PU (bez powierzchni pomocniczych), 

• dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego lub turystyki z zakresu hoteli, 
internatów, domów studenckich, domów opieki społecznej – min 5 miejsc dla rowerów / 
10 łóżek, 

• dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie mniej 
niż 1 miejsce dla rowerów / lokal mieszkalny. 
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3. Wspólny słownik zamówień (CPV). 

71.32.00.00-7        usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
71.24.00.00-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 
71.00.00.00-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 
71.25.00.00-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

4.  Podstawowe założenia funkcjonalne, użytkowe i projektowe. 

Przedmiotem inwestycji jest kapitalny remont zespołu budynków mieszkalnych z częściową 
zmianą sposobu użytkowania na lokale usługowe zgodnie z przyjętym przez Radę m. st. 
Warszawy „Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku”. 
Nieruchomość przy ul. Targowej 14 została w nim wpisana na listę projektów wchodzących 
w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przewiduje się modernizację budynków 
z lokalami mieszkalnymi na wynajem, jako główne zadanie inwestycyjne. Jednym 
z oczekiwanych efektów Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Pragi 
w kilku obszarach działalności. Planuje się rozwój usług sektora kreatywnego, jak na przykład 
reklama, wydawnictwa, projektowanie, rzemiosło artystyczne i rynek sztuki. Szczególnej 
uwagi i opieki wymaga jednak sektor usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, 
zwłaszcza usługi noclegowe wraz z usługami towarzyszącymi jak na przykład gastronomia. 
W związku z tym, część powierzchni użytkowej planuje się przeznaczyć na takie lokale. 
Wszystkie prace projektowe powinny uwzględniać status konserwatorski obiektu a prace 
rewitalizacyjne i roboty budowlane muszą być uzgadniane z właściwym Konserwatorem 
Zabytków. Wymagane jest, aby w procesie projektowania uzyskano jak największą 
powierzchnię użytkową. 

Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne oraz charakterystyka stanu istniejącego 

Nieruchomość Targowa 14 stanowi działkę ew. nr 2/9 obręb 3-02-01 o powierzchni 4 357 m2, 
zabudowaną zabytkowym 2 – 4 kondygnacyjnym budynkiem z podpiwniczeniem i poddaszem 
nieużytkowym. Wysokość budynku waha się od ok. 7.40 m do kalenicy (część wschodnia 
budynku – suterena, wyniesiony parter i nieużytkowe poddasze) do ok. 16.20 m (część 
frontowa i centralna – 4 kondygnacje z nieznacznie wyniesionym parterem i nieużytkowe 
poddasze). Szczegółowe dane dot. powierzchni, układu kondygnacji, przekrojów itp. włącznie 
z inwentaryzacją architektoniczno-konserwatorską stanowią załącznik g do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

Pierwotnie kamienica miała funkcję mieszkalną, obecnie jest wyłączona z użytkowania ze 
względu na niezadowalający stan techniczny budynku. Szczególną wartością budynku jest jego 
nietypowy układ przestrzenny oparty na aż 4 przechodnich dziedzińcach, połączonych 
przejściami bramnymi. Stwarza to unikalny potencjał kształtowania funkcji budynku – 
szczególnie kondygnacji parteru w połączeniu z wewnętrznymi dziedzińcami. Kamienica wraz 
z dziedzińcami całkowicie wypełnia działkę budowlaną – zewnętrzny obrys budynku pokrywa 
się z granicami działki. 

Zespół budowlany tj. kamienica frontowa wraz z oficyną i stajnią – wozownią zamykającą 
ostatnie podwórze, wzniesiony w latach 1899 - 1902 przy Targowej 14 został wpisany do 
rejestru zabytków łącznie z terenem posesji decyzją nr 700/10 z 20 lipca 2010 r. WKZ 
w uzasadnieniu decyzji podkreślił ogromną wartość artystyczną i naukową całego zespołu 
budowlanego stanowiącego na terenie miasta i dzielnicy obiekt pod każdym względem 
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wyjątkowy i wart kompleksowej ochrony, również jako rzadki na terenie Warszawy przykład 
budynku mieszkalnego o układzie 4-podwórzowym. Wnętrza podwórzowe kamienicy są 
w skali miasta i dzielnicy wyjątkowym reliktem dawnej zabudowy nie tylko o wysokiej wartości 
indywidualnej rozwiązań architektonicznych, lecz również o wysokim poziomie autentyzmu 
substancji zabytkowej. Kamienica przy swoich imponujących gabarytach posiada zachowany 
w dużym stopniu wystrój klatek schodowych, stolarkę okienną i drzwiową. Kamienia ta już na 
początku XX wieku stanowiła obiekt w skali warszawskiej Pragi o wysokiej wartości 
architektonicznej, jest ponadto dokumentem z wczesnej fazy rozwoju wielkomiejskiej 
zabudowy czynszowej w tej części dzielnicy. 

Szczegółowe dane historyczne na temat nieruchomości są zawarte w Studium historyczno-
konserwatorskim, stanowiącym załącznik f do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

Założeniem programowym dla budynku Targowa 14 jest wytworzenie atrakcyjnej 
różnorodności funkcjonalnej, która będzie: 

• wpisywała się w cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do roku 2022 (stanowiący 
załącznik nr h do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia), 

• zapewniała efekt społeczny poprawiający standard życia obecnych mieszkańców Pragi 
(poprzez ogólnodostępne funkcje kulturalne, społeczne, sąsiedzkie itp.), 

• tworzyła nowe, żywe i chętnie odwiedzane miejsce na mapie Starej Pragi – zarówno przez 
obecnych jak i przyszłych mieszkańców, użytkowników obszaru i turystów, kreujące 
atrakcyjną przestrzeń publiczną, 

• zapewniała częściową komercjalizację obiektu, która pozwoli na sfinansowanie 
utrzymania programu społecznego i kulturalnego a jednocześnie poprzez atrakcyjność i 
różnorodność oferty spowoduje, że będzie to chętnie odwiedzane miejsce przez różne 
grupy użytkowników. 

Zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obiekt przy ul. Targowej 14 jest 
elementem przedsięwzięcia kluczowego: budowa i modernizacja budynków z lokalami na 
wynajem i służy realizacji celu głównego I – ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie 
jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami 
gospodarki niskoemisyjnej oraz celu szczegółowego 1.6 – rozwój społecznego budownictwa 
mieszkaniowego. Cel szczegółowy 1.6 jest dodatkowo powiązany z celami szczegółowymi 2.1 
i 2.2 celu głównego II: 

• kreowanie i koordynacja działań wzmacniających tożsamość lokalną, pobudzających 
aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców, 

• poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz 
szersze wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne. 

Funkcja mieszkaniowa w budynku stanowić będzie mieszkania na wynajem w formule 
budownictwa społecznego – TBS oraz dostępne mieszkania na wynajem o stawkach czynszu 
niższych od najmu komercyjnego. Pomimo, że zapisy planu miejscowego pozwalają na zajęcie 
przez funkcję mieszkaniową aż 70 % powierzchni użytkowej całego budynku to jednak 
założeniem, które należy przyjąć podczas przygotowywania dokumentacji projektowej jest 
osiągnięcie przewagi funkcji mieszkaniowej na poziomie minimum 55 % powierzchni 
użytkowej, na pozostałej części wprowadzenie optymalnego miksu innych funkcji.  

Lokalizacja obiektu – w centrum Pragi, zaledwie 300 m realnej długości dojścia od wejścia do 
stacji metra Stadion, przy głównej praskiej ulicy handlowej, a także szczególny układ 
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przestrzenny budynku oparty na wewnętrznych dziedzińcach, predestynują go do stania się 
ważnym, atrakcyjnym i licznie odwiedzanym miejscem na Pradze. Zalecane jest w związku 
z tym przeznaczenie co najmniej kondygnacji parteru na ogólnodostępne funkcje publiczne 
powiązane z dziedzińcami. Z kolei funkcja mieszkaniowa powinna być odpowiednio 
odizolowana od funkcji publicznych, którą mogą stanowić dla niej potencjalne źródło 
uciążliwości.  

Obiekt powinien być miejscem zapraszającym, otwartym i ogólnodostępnym (poza funkcją 
mieszkaniową). 

Pomimo ustaleń planu miejscowego dopuszczających nie wprowadzanie w ogóle zieleni 
w zagospodarowaniu terenu (0 % powierzchni biologicznie czynnej) zakłada się jednak 
maksymalizację powierzchni zieleni z dopuszczeniem wprowadzenia elementów wodnych, 
sprzyjające zmniejszeniu niekorzystnego efektu wyspy ciepła w terenach gęstej zabudowy 
śródmiejskiej. Ponadto wszystkie 4 dziedzińce kamienicy powinny być ogólnodostępne – nie 
mogą być na stałe zamknięte bramami (co najwyżej można rozważyć częściowe ograniczenie 
dostępu w porze nocnej do dziedzińców w największym stopniu związanych z funkcją 
mieszkaniową). 

Koncepcja remontu kamienicy i zagospodarowania terenu powinna uwzględniać wytyczne 
konserwatorskie. Jednocześnie należy zapewnić walory użytkowe, techniczne i przestrzenne 
obiektu odpowiadające współczesnym standardom. 

W zakresie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności: dla całego budynku oraz 
dziedzińców – w celu spełnienia wymogów powszechnej dostępności budynków i przestrzeni 
publicznych dla osób o ograniczonej sprawności: zarówno osób niepełnosprawnych stale lub 
czasowo, jak i osób starszych, osób z małymi dziećmi lub obciążonych bagażem – należy 
stosować przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Wskazane jest w miarę możliwości stosowanie 
wytycznych do projektowania zawartych w Normie ISO 21542:2011 Building construction - 
Accessibility and usability of the built environment. 

Koncepcja powinna uwzględniać zastosowanie rozwiązań zrównoważonych:  

• jak najwyższej efektywności energetycznej budynku przy uwzględnieniu jego zabytkowego 
charakteru; wykonawcy opracowania muszą spełnić (o ile to będzie możliwe) poniższe 
wymagania i podać następujące dane: 

− spełnienie wymagań maksymalnych wskaźników zapotrzebowania na energię 
pierwotną EP [kWh/m2rok] zgodnie z Warunkami Technicznymi na rok 2021, 

− podanie wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/m2rok], 

− podanie wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/m2rok], 

− podanie wskaźnika udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej energii końcowej 
Uoze [%], 

− podanie całkowitej sumy nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych 
(energia, obsługa, inne) w założonym okresie LCC [PLN], 

• oszczędnego gospodarowania wodą – gromadzenia i wykorzystania wody opadowej oraz 
wody szarej i innych rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę opracowania, 

• zapewnienia segregacji odpadów na min. 4 frakcje, 

• przyłączenia budynku do ciepła sieciowego – instalacji c.o. i c.c.w., 
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• dodatkowo punktowane będzie zaproponowanie innych rozwiązań proekologicznych, w 
tym częściowego pozyskiwania energii z OZE, wykorzystania naturalnego systemu 
chłodzenia budynku itp. 

Wytyczne z zakresu obsługi komunikacyjnej 

Główne wejście do budynku powinno być tak jak obecnie zlokalizowane od strony 
ul. Targowej. Należy zachować połączenie przejściami bramowymi wszystkich 4 dziedzińców 
kamienicy oraz ogólnodostępność dziedzińców. 

Zalecane jest zapewnienie miejsc dla rowerów (stojaków) w ilości wynikającej ze wskaźników 
określonych w obowiązującym planie miejscowym dla nowej zabudowy. Jeżeli nie będzie to 
jednak możliwe należy co najmniej dążyć do zapewnienia maksymalnej możliwej liczby miejsc 
dla rowerów bez szkody dla jakości przestrzeni publicznej i jej użytkowania dla innych funkcji. 
Możliwe jest zlokalizowanie stojaków na wewnętrznych dziedzińcach (po uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków), na sąsiedniej działce TBS – nr ew. 2/5, na działce miejskiej nr ew. 
60 (przy ul. Skaryszewskiej), w przekroju ul. Targowej i ul. Skaryszewskiej. Można rozważyć 
także częściowe zlokalizowanie parkingu rowerowego w budynku Targowa 14 np. 
w kondygnacji piwnicy. Przynajmniej część miejsc parkingowych (poza ewentualnymi 
miejscami na 4 wewnętrznych dziedzińcach) powinna być urządzona jako zadaszone wiaty lub 
być zlokalizowana wewnątrz budynku. 

Nie jest wymagane zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych dla 
inwestycji przy Targowej 14. Dopuszczalne jest jednak zaproponowanie uporządkowania 
parkowania przyulicznego w ul. Targowej i w ul. Skaryszewskiej w sąsiedztwie budynku 
Targowa 14. Niedopuszczalne jest natomiast lokalizowanie miejsc parkingowych na 
4 wewnętrznych dziedzińcach kamienicy Targowa 14.  

Wytyczne z zakresu wymogów konserwatorskich 

W związku z tym, że przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków, wszystkie 
prace należy wykonywać zgodnie z wymogami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). 

Proponuje się ewentualnie wprowadzenie dodatkowo funkcji zamieszkania zbiorowego lub 
funkcji kulturalnej (pracownie artystyczne), przy zastrzeżeniu zgodności z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca wschodniego 
(Uchwała nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 21 października 2010 r.). 
Ponadto w ślad zapisami ww. planu miejscowego, wskazane byłoby dopuszczenie funkcji 
usługowej jedynie dla lokali znajdujących się w parterze budynku. W przypadku adaptacji 
pomieszczeń parteru na lokale usługowe, należałoby również uwzględnić konieczność 
pozostawienia w jak największym stopniu od strony dziedzińców dotychczasowej wielkości 
otworów okiennych i drzwiowych parteru. 

Należy zastosować oryginalny sposób wykończenia oraz kolorystykę elewacji. Proponuje się 
usunięcie wyłącznie tynków wtórnych oraz tynków zdegradowanych, które straciły 
przyczepność. Oryginalne tynki powinny zostać oczyszczone i w razie konieczności 
wzmocnione strukturalnie. Do uzupełnienia ubytków zaleca się użycie zapraw o składzie 
analogicznym lub zbliżonym do oryginalnego. Wszystkie zastosowane materiały i technologie 
powinny być tradycyjne, odpowiednie dla zabytkowego budynku. Zaleca się również 
odtworzenie brakujących fragmentów wystroju sztukatorskiego na podstawie zachowanych 
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oryginalnych elementów, przy użyciu materiałów analogicznych do istniejących, 
z przywróceniem oryginalnego wyglądu (rysunek, faktura, kolorystyka). 

W kwestii drewnianego gzymsu koronującego zaleca się przeprowadzenie jego zachowawczej 
konserwacji oraz uzupełnienie i odtworzenie brakujących cynkowych krokszyn gzymsu. 

W kwestii żeliwnych balkonów oraz odboi bramnych zaleca się przeprowadzenie ich 
zachowawczego remontu tj. odtworzenie brakujących fragmentów na podstawie 
zachowanych elementów, a także oczyszczenie poprzez piaskowanie i zabezpieczenie farbami 
antykorozyjnymi w kolorze grafitowym matowym. 

W kwestii konstrukcji dachu dopuszcza się wymianę konstrukcji dachowej w sposób 
odtworzeniowy i zaleca jednocześnie wyeksponowanie w adaptowanych pomieszczeniach 
poddasza ewentualnie zachowanych oryginalnych elementów więźby, których stan pozwoli na 
ich ponowne zamontowanie. Zaleca się odtworzeniową wymianę pokrycia dachu tj. bez zmian 
geometrii dachu, z zachowaniem wszystkich występujących w dachu elementów: dymników, 
kominów oraz z zachowaniem ich wysokości, a także wymianę obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych na nowe wykonane z blachy ocynkowanej.  

Zaleca się wymianę obróbek blacharskich na nowe wykonane z blachy ocynkowanej, a także 
odtworzenie żeliwnych dolnych fragmentów rur spustowych z wyczystkami. 

Analiza historycznych materiałów wykazała, iż układ przestrzenny zagospodarowania 
podwórzy zespołu budowlanego przy Targowej 14 był zgeometryzowany tj. posiadał formę 
charakterystyczną dla pierwszej połowy XX wieku. Z konserwatorskiego stanowiska zasadne 
jest urządzenie pierwszych trzech podwórzy, w tym kompleksie, w formie zakomponowanej 
zieleni z przewagą powierzchni biologicznie czynnej. Zalecane jest wprowadzenie rytmicznych 
modułów o jednorodnym charakterze we wszystkich podwórzach, zagospodarowanych 
roślinnością komponowaną w formie gazonów, stanowiących główne elementy kompozycji 
przestrzennych, zlokalizowanych w centralnych częściach podwórzy, na osiach głównych 
zespołu kamienic. Podstawowym materiałem roślinnym przy projektowaniu gazonów 
powinny być strzyżone żywopłoty zimozielone, kwitnące krzewy liściaste i byliny. 
Dopuszczalne jest wzbogacenie stref zieleni o roślinność wysoką w formie drzew i krzewów 
uzupełniających geometryczne podziały podwórek. W planowanym układzie przestrzennym 
należy uwzględnić istniejący drzewostan występujący w trzecim podwórzu – 3 lipy 
drobnolistne oraz jeden kasztanowiec pospolity. Kompozycja przestrzenna wnętrz powinna 
zostać oparta na centralnych gazonach, a układ komunikacyjny podwórzy dostosowany do 
powierzchni płaszczyzn zieleni. Geometria i wielkość modułów kształtujących gazony powinna 
być proporcjonalna do rytmu i wielkości poszczególnych podwórzy.  

Przed przystąpieniem do remontu podwórzy oraz przejazdów bramnych, zaleca się wykonanie 
odkrywek, pod kątem ustalenia pierwotnej nawierzchni. W przypadku odnalezienia 
historycznej warstwy, zaleca się jej zastosowanie na powierzchni oraz wykonanie 
odpowiednich spadków. W przypadku, gdy pierwotna nawierzchnia nie zostanie odnaleziona, 
zaleca się wykonanie warstwy wierzchniej przy zastosowaniu naturalnych materiałów, takich 
jak kamień, klinkier lub drewno, ułożonych w tradycyjnej formie współgrającej z elewacjami 
kamienicy. 

Zaleca się wykonanie konserwacji lastrykowej nawierzchni stopni znajdujących się przed 
wejściami do klatek schodowych tj. usunięcie wtórnych uzupełnień oraz uzupełnienie ubytków 
nawierzchni mieszanką gresu marmurowego z żywicą poliestrową, z zastosowaniem wielkości 
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kruszywa wypełniającego ww. mieszanki oraz kolorystyką odpowiadającą pierwotnej 
nawierzchni schodów. 

Zachowawczej konserwacji zaleca się poddać oryginalną stolarkę okienną i drzwiową oraz 
oryginalne szafki i schowki, a także drewniane balustrady, w tym ewentualnie zaleca się 
wyprostowanie wypaczonych elementów metodami stolarskimi. Brakujące lub wtórne drzwi, 
a także okna, których profile uległy korozji biologicznej i nie nadają się do dalszej naprawy, 
powinny zostać odtworzone na podstawie projektu, opartego na inwentaryzacji oryginalnej 
stolarki, który uwzględni zwymiarowane otwory oraz przekroje poszczególnych elementów tj. 
m.in. ramiaków, płycin, przymyków, ślemion, listw. Nowa stolarka powinna powtarzać 
konstrukcję, profile, podziały stolarki, pierwotny materiał, jakim jest drewno, a także sposób 
otwierania. W sprawie oszklenia stolarki okiennej, dopuszczalne jest ewentualne 
zastosowanie szyb zespolonych w skrzydłach wewnętrznych. Zaleca się również przełożenie 
oryginalnych okuć do nowej stolarki. Ponadto proponuje się przeprowadzenie badań 
kolorystycznych ww. oryginalnej stolarki oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki ww. 
historycznych elementów, gdyż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pierwotnie 
stolarka została wykonana w kolorystyce znacznie odbiegającej barwą od dzisiejszej (np. 
stolarka okienna, która obecnie posiada w większości biała kolorystykę, zgodnie 
z zachowanymi historycznymi czarnobiałymi fotografiami, pierwotnie była pomalowana od 
strony zewnętrznej farbą o ciemnym odcieniu, jednak jej dokładna kolorystyka nie jest obecnie 
możliwa do ustalenia bez wykonania specjalistycznych badań). 

Odnośnie do drewnianych klatek schodowych, zaleca się pozostawienie i przeprowadzenie 
zachowawczej konserwacji biegów schodów wraz z drewnianymi balustradami, a także 
odtworzenie brakujących elementów drewnianych pochwytów oraz żeliwnych i drewnianych 
tralek na podstawie zachowanych historycznych elementów.  

Zaleca się wykonanie zachowawczej naprawy tynków znajdujących się na klatkach 
schodowych przy użyciu materiałów analogicznych do istniejących, z przywróceniem 
oryginalnego wyglądu (faktura, materiał, kolor). Należy usunąć fragmenty odparzonych 
i odspajających się tynków oraz warstw farby (w tym m.in. warstw farby olejnej), a także 
wykonać uzupełnienie tynków zaprawami analogicznymi do istniejących oraz malowanie ścian 
i sufitów mineralnymi farbami o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności. Odnośnie do 
kolorystyki ścian oraz balustrad zaleca się ich malowanie w pierwotnej kolorystyce ustalonej 
na podstawie badań kolorystycznych warstw powłok malarskich.  

W przypadku konieczności wymiany ze względu na zły stan techniczny, fragmentów 
drewnianych podłóg znajdujących się w lokalach zaleca się ich odtworzenie na podstawie 
zachowanych oryginalnych nawierzchni. Pozostałe fragmenty posadzek, które są w dobrym 
stanie technicznym należy poddać zachowawczemu remontowi. 

Zaleca się pozostawienie oryginalnych pieców w niezmienionej lokalizacji (wraz z oryginalnymi 
metalowymi drzwiczkami), a także zaleca się poddanie ich zachowawczym zabiegom 
konserwatorskim.  

W kwestii zachowanych oryginalnych stropów budynku zaleca się wymianę jedynie tych 
elementów, które ze względu na zły stan techniczny utraciły zdolności nośne. Projekt 
ewentualnego zabezpieczenia elementów nośnych powinien zostać oparty o wyniki 
zaktualizowanej ekspertyzy dotyczącej ich stanu technicznego oraz wyniki ww. badań 
mykologicznych. 
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Zaleca się prowadzenie nowych instalacji, a także ukrycie przewodów istniejących instalacji 
podtynkowo w bruzdach ściennych, w taki sposób, aby ich montaż nie spowodował naruszenia 
historycznego wystroju wnętrz. Nowe szafki techniczne powinny zostać zainstalowane we 
wnękach tak, aby drzwiczki szafek zostały zlicowane z płaszczyzną ścian oraz aby ich 
kolorystyka odpowiadała barwie wnętrz. Naprawy przegród budowlanych po wykonaniu 
montażu elementów poszczególnych instalacji, powinny zostać wykonane przy użyciu 
materiałów analogicznych do istniejących, z przywróceniem istniejącego wyglądu (faktura, 
materiał, kolor). 

Wytyczne w zakresie struktury lokali mieszkalnych 

W wyniku rewitalizacji przewiduje się zachowanie dominującej do tej pory funkcji 
mieszkaniowej. Proponuje się uzyskać lokale mieszkalne – 1, 2 i 3-pokojowe o zróżnicowanej 
wielkości. Mieszkania zrealizowane zostaną w standardzie TBS tj. „pod klucz”. Najem 
planowany jest w ramach systemu TBS. 

Proponowana struktura lokali mieszkalnych 

rodzaj 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe razem 

udział procentowy ok. 40 % ok. 40 % ok. 20 % 100 % 

Informacje specyficzne dotyczące inwestora - Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Warszawa Południe Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na 
zasadach najmu. W odniesieniu do działalności w zakresie budownictwa społecznego Spółka 
świadczy usługę w ogólnym interesie gospodarczym, służącą zaspokajaniu potrzeb 
społecznych w obszarze mieszkalnictwa socjalnego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) Decyzji 
Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012, str. 3). Spółka 
może również wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Spółki. 

5. Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe - 
wymagania i założenia projektowe. 

Inwestycja będzie finansowana ze środków wspierających budownictwo mieszkaniowe, 
w ramach programów rządowych lub środków kredytowych uzyskanych w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie wymagał, aby jakość 
zaprojektowanych instalacji, systemów, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
rozwiązań technologicznych były na poziomie wyższym od przeciętnego. Wyroby i materiały 
zaproponowane w dokumentacji mają spełniać wymagania polskich przepisów i posiadać 
wymagane parametry oraz atesty i aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie 
w budownictwie. W tym zakresie Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy. 
Wszystkie wyroby, materiały i rozwiązania technologiczne podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 
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Zamawiający wymaga, aby: 

• elementy konstrukcyjne (fundamenty, ściany, stropy) miały zapewnioną trwałość nie 
mniejszą niż 100 lat; 

• elementy konstrukcyjne dachu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

• pokrycie dachu miało zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat; 

• instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny mieć zapewnioną trwałość 
w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

• osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie obiektu 
w okresie co najmniej 15 lat. 

Zamawiający wymaga, aby przyjęte racjonalne jakościowo i ekonomicznie rozwiązania 
projektowe ograniczały łączne szacunkowe koszty zaprojektowania, wykonania, wyposażenia 
i oddania do użytkowania inwestycji, realizowanej w oparciu o przedmiotową dokumentację, 
do poziomu środków finansowych przewidzianych przez Zamawiającego. Jednocześnie 
wymagane jest bieżące konsultowanie z Zamawiającym zastosowania rozwiązań, systemów 
mających istotny wpływ na ww. koszty realizacji inwestycji. 
Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania techniczne a w szczególności technologiczne 
pozwalały na ograniczenie kosztów eksploatacji nieruchomości tj. zmniejszenie kosztów 
zużycia energii elektrycznej i wody. 
Należy zaprojektować oddzielne opomiarowanie (liczniki) energii elektrycznej, ciepłej i zimnej 
wody, c.o. dla każdego z lokali mieszalnych i usługowych. 
 
Wyposażenie i wykończenie budynków: 

5.1. Stolarka i ślusarka. 

Drzwi: 

• Drzwi wejściowe pomieszczeń technicznych stalowe, antywłamaniowe klasy C, ościeżnice 
drzwiowe stalowe; 

• Drzwi zewnętrzne budynków w tym drzwi do pomieszczeń technicznych zewnętrznych – 
zgodnie z uzyskanymi przez Projektanta zaleceniami konserwatorskimi; 

• Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych antywłamaniowe klasy C¬– zgodnie z uzyskanymi 
przez Projektanta zaleceniami konserwatorskimi; 

• Drzwi wewnątrzlokalowe lokali mieszkalnych trwałe – zgodnie z uzyskanymi przez 
Projektanta zaleceniami konserwatorskimi. 

Okna: 

• Zgodnie z uzyskanymi przez Projektanta zaleceniami konserwatorskimi, zapisami MPZP 
oraz wymaganiami aktualnych przepisów. 

5.2. Instalacje sanitarne budynków. 

• Instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody; 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

• Instalacja centralnego ogrzewania; 

• Instalacja wentylacji grawitacyjnej i ewentualnie wymuszonej wentylacji grawitacyjnej.  

• Instalacje klimatyzacji HVAC we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach    
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5.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne i teletechniczne budynków. 

Instalacje wewnętrzne: 

• instalacja oświetlenia podstawowego; 

• instalacja oświetlenia awaryjnego; 

• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; 

• instalacja siłowa wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi i rozdzielnicami; 

• instalacja siłowa doprowadzona do aneksów kuchennych; 

• instalacja sterownicza; 

• instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia; 

• instalacja uziomu i połączeń wyrównawczych; 

• instalacja odgromowa; 

• instalacja dzwonkowa; 

• instalacja domofonowa. 

Oświetlenie administracyjne: 

• Oświetlenie LED wejść do budynków; 

• Oświetlenie LED terenu; 

• Oświetlenie LED ciągów komunikacyjnych: klatek schodowych, korytarzy; 

• Oświetlenie LED pomieszczeń administracyjnych (np. rozdzielnie elektryczne, hydrofornia, 
pomieszczenie składowania odpadów, pomieszczenia gospodarcze). 

• Instalacje teletechniczne: 

• instalacja telekomunikacyjna światłowodowa FTTH; 

• instalacja telewizji kablowej; 

• instalacja „oczekującą” umożliwiającą wykonanie monitoringu budynków. 

5.4. Wyposażenie i wykończenie lokali mieszkalnych. 

Wyposażenie instalacyjne: 

• instalacja teletechniczna ( z instalacją światłowodowa FTTH); 

• instalacja LAN; 

• instalacja TV; 

• domofon; 

• instalacje elektryczne; 

• instalacje sanitarne. 

Ściany i stropy: 

• Ściany i stropy pomieszczeń suchych: tynk gipsowy lub cementowo wapienny, gładź, 
dwukrotnie malowane farbą emulsyjną; 

• Ściany i sufity w pomieszczeniach mokrych: tynk cementowo wapienny, powierzchnie 
narażone na kontakt z wodą zabezpieczone folią w płynie i wykończone okładziną 
ceramiczną, pozostałe powierzchnie gładź, malowane dwukrotnie farbą emulsyjną. 

Posadzki: 

• Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych – trwałe, wykończone listwą przypodłogową;  
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• Posadzki w pomieszczeniach mokrych – powierzchniowo zabezpieczone folią w płynie i 
wykończone okładziną ceramiczną (gres), wykończone listwą przypodłogową. 

Wyposażenie pomieszczeń łazienek: 

• kabina natryskowa z baterią natryskową termostatyczną; 

• umywalka, bateria jednouchwytowa; 

• WC miska ustępowa typu kompakt; 

• podejście wod.-kan. do pralki. 

Wyposażenie pomieszczeń kuchni: 

• płyta grzewcza elektryczna indukcyjna lub kuchenka elektryczna z piekarnikiem; 

• podejście wod.-kan. do zmywarki. 

5.5. Wyposażenie i wykończenie lokali usługowych 

Wyposażenie instalacyjne: 

• instalacja teletechniczna (z instalacją światłowodowa FTTH); 

• instalacja LAN; 

• instalacja TV; 

• domofon; 

• instalacje elektryczne, 

• instalacje sanitarne; 

Ściany i stropy: 

• Wyciszone przegrody wspólne z innymi lokalami; 

• Ściany w pomieszczeń suchych: tynk cementowo wapienny, gładź, dwukrotnie malowane 
farbą emulsyjną; 

• Ściany w pomieszczeniach mokrych: tynk cementowo wapienny, powierzchnie narażone 
na kontakt z wodą zabezpieczone folią w płynie i wykończone okładziną ceramiczną (do 
2m), pozostałe powierzchnie gładź, malowane dwukrotnie farbą emulsyjną; 

• Sufity podwieszane modułowe w pomieszczeniach suchych i mokrych 

Posadzki/podłogi podniesione: 

• Podłogi podniesione w pomieszczeniach suchych;  

• Posadzki w pomieszczeniach mokrych – powierzchniowo zabezpieczone folią w płynie i 
wykończone okładziną ceramiczną (gres), wykończone listwą przypodłogową. 

Wyposażenie pomieszczeń łazienek: 

• umywalka, bateria jednouchwytowa; 

• pochwyty naścienne dla niepełnosprawnych; 

• WC miska ustępowa/pisuar typu kompakt dla niepełnosprawnych; 

• podejście wod.-kan. techniczne. 

Wyposażenie pomieszczeń zapleczy kuchennych biur: 

• podejście wod.-kan. do zmywarki; 

• podejście wod.-kan. techniczne. 
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5.6. Elewacje. 

Zgodnie z formą ochrony konserwatorskiej obiektu i zapisami mpzp, elewacjom budynków 
powinien zostać przywrócony dawny wystrój z odtworzeniem jej oryginalnej kolorystyki 
i detalu architektonicznego, które powinny być ustalone na podstawie badań 
konserwatorskich i przeprowadzone zgodnie z programami prac konserwatorskich - w ramach 
przedmiotu zamówienia, w cenie oferty. 

5.7. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opracowania, opinie i decyzje, 
wymagane w procesie realizacji inwestycji, a w szczególności: 

• kompletny projekt budowlany węzła cieplnego wraz z uzgodnieniem Veolia Energia 
Warszawa S.A., 

• projekt przyłącza wod.-kan., wraz z uzgodnieniami MPWiK w m.st. Warszawie S.A., 

• projekt podbicia fundamentów (lub innego przewidywanego sposobu wzmocnienia 
fundamentów), 

• projekt konstrukcji tymczasowej dla zapewnienie stateczności budynku na każdym etapie 
robót (a w szczególności robót rozbiórkowych) lub projekt odpowiedniej organizacji robót, 
która zapewni, że stateczność budynku zostanie zapewniona na każdym etapie robót. 

6. Zakres, wymagania i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji 
projektowej. 

Wymaga się opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, obowiązującymi na dzień sporządzania 
dokumentacji przepisami i aktualnymi normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, tj. obejmującej wszystkie branże i roboty, których wykonanie jest 
przewidziane w niniejszym opisie oraz wymagane dla uzyskania kompletnie wyposażonego (w 
zakresie instalacji, urządzeń technicznych, ochrony p.poż.) budynków i terenu zewnętrznego, 
objętego opracowaniem, gotowego do użytkowania po wykonaniu wszystkich robót objętych 
dokumentacją, uzgodnioną z właściwymi podmiotami, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

6.1. Uzyskanie mapy do celów projektowych – prace przedprojektowe.  

6.2. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji geotechnicznej wymaganej przy ustalaniu 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ewentualnie 
wykonanie dodatkowych badań w przedmiotowym zakresie. 

6.3. Weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji 
architektoniczno - konserwatorskiej oraz inwentaryzacji zieleni, w celu opisu stanu 
istniejącego na potrzeby prawidłowego wykonania koncepcji oraz projektu 
budowlanego. Zamawiający udostępni poprzednio wykonaną inwentaryzację 
(stanowiącą załącznik nr g do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia). 
Opracowanie powinno zawierać w szczególności weryfikację i aktualizację 
następujących elementów (zgodnie z polską normą PN-ISO 9836:1997 lub nowszą): 

a) wysokości budynków i pomieszczeń, 

b) powierzchnie zabudowy, 
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c) powierzchnie kondygnacji, 

d) powierzchnie użytkowe, usługowe i komunikacji dla kondygnacji, 

e) powierzchnie użytkowe, usługowe i komunikacji dla wszystkich pomieszczeń 

z dodatkowym określeniem ich obecnego przeznaczenia (lokale mieszkaniowe, 

handlowe, biurowe, techniczne itd.) 

f) wysokości kondygnacji (oraz poszczególnych pomieszczeń, jeżeli się różnią), 

g) uzbrojenie terenu i budynków w przyłącza, sieci zewnętrzne i wewnętrzne, 

h) zagospodarowanie terenu: komunikacja, powierzchnie utwardzone, drogi, place, 

obiekty małej architektury, powierzchnie biologicznie czynne, drzewa i krzewy itd., 

i) rysunków obiektów (rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje poprzeczne i podłużne, 

plan zagospodarowania terenu, rysunki elewacji). 

6.4. Weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej do 
wraz z aktualizacją niezbędnych badań (ekspertyz, opracowań) uzupełniających w 
sposób właściwy dla tego rodzaju budynków, w zakresie potrzebnym do opracowania 
koncepcji oraz projektu budowlanego (zapewnienie dostępu do budynków 
i wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, w tym demontaż trwałych zabezpieczeń, 
rozmurowanie itp. oraz ponowne zabezpieczenie budynków przed dostępem osób 
nieupoważnionych leży po stronie Projektanta). Zamawiający udostępni poprzednio 
wykonaną ekspertyzę (stanowiącą załącznik nr g do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. Weryfikacja i analiza ekspertyzy (badań) oraz wykonanie opracowań 
(badań) uzupełniających powinny zawierać w szczególności następujące elementy: 

a) Badania budynków w nw. zakresie wraz z analizą wyników: 

- badanie warunków geotechnicznych z określeniem nośności podłoża; 

- badania stanu fundamentów z określeniem ich nośności, powierzchni i wysokości 

stóp (ław), zastosowanych materiałów, wraz z wykonaniem dodatkowych 

niezbędnych wykopów, odkrywek a następnie ich zakryciem i zabezpieczeniem;  

b) Obliczenia statyczne obejmujące sprawdzenie istniejącej konstrukcji w zakresie 

elementów kwalifikujących się do zachowania, 

c) Ocena stanu technicznego elementów budynków wraz z rozpoznaniem rozwiązań 

konstrukcyjnych i materiałowych, oraz odpowiednio wytrzymałości i nośności 

elementów, które w ocenie rzeczoznawcy kwalifikują się do zachowania, spośród:  

- fundamentów, 

- ścian nośnych – z badaniem wytrzymałości murów, 

- klatek schodowych,  

- stropów. 

d) Ocena przewidywanego okresu użytkowania budynków po wykonaniu wskazanych 
prac budowlanych. 

6.5. Weryfikacja i aktualizacja ekspertyzy mykologicznej. Zamawiający udostępni 
poprzednio wykonaną ekspertyzę (stanowiącą załącznik nr g do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia). Opracowanie powinno być zweryfikowane i zaktualizowane 
przez rzeczoznawcę (rzeczoznawców) w specjalności mykologicznej, winno być 
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wykonane  
w sposób właściwy dla tego rodzaju opracowań a w szczególności winna zawierać: 

a) Analiza dokumentacji archiwalnej.  

b) Badanie stopnia zniszczenia zespołu budynków w wyniku postępującej korozji 

biologicznej.  

c) Wykonanie ew. dodatkowych odkrywek ścian i konstrukcji zespołu budynków oraz 

wykonanie badań i pomiarów w reprezentatywnych miejscach wyników  

(z zaznaczeniem miejsc ich wykonania na rysunkach):  

• wykonanie badań na zawartość soli w murze, w ilości przynajmniej 6,  

• pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych na występowanie 

pleśni, w ilości przynajmniej 6,  

• wykonanie pomiarów zawilgocenia ścian (wymagany wilgotnościomierz 

dielektryczny), w ilości przynajmniej 6,  

d) Przeprowadzenia ew. dodatkowych badań makroskopowych.  

e) Identyfikacja zmian biologicznych i określenie stopnia biodegradacji.  

f) Analiza przyczyn zawilgocenia, korozji biologicznej oraz uszkodzeń i sformułowanie 

wynikających z tego wniosków.  

g) Dokumentacja fotograficzna.  

h) Sformułowanie zaleceń do przeprowadzenia prac remontowych.  

i) Koordynacja wyników badań ekspertyzy mykologicznej z wynikami badań 

ekspertyzy technicznej.  

6.6. Weryfikacja i aktualizacja badań stratygraficznych. Zamawiający udostępni 
poprzednio wykonane badania (stanowiące załącznik nr g do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia). Opracowanie powinno być weryfikowane i aktualizowane 
przez osobę (osoby) posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności 
zabytkoznawstwa i konserwacji dzieł sztuki lub zabytków oraz rzeczoznawcę 
(rzeczoznawców) Związku Polskich Artystów Plastyków w specjalności detalu 
architektonicznego, winno być wykonana w sposób właściwy dla tego rodzaju 
opracowań oraz w szczególności zawierać następujące elementy: 

a) Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną.  

b) Wykonanie ew. dodatkowych odkrywek i badań w reprezentatywnych miejscach  

(z zaznaczeniem miejsc ich wykonania na rysunkach), w ilości przynajmniej 10:  

• badania składu zapraw i stanu zasolenia elewacji,  

• badania stratygraficzne elewacji oraz części wspólnych (przejścia bramowe, 

klatki schodowe).  

c) Przedstawienie wyników badań, w tym określenie pierwotnego składu zapraw 

i kolorystyki.  
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6.7. Uzyskanie warunków technicznych dotyczących podłączenia budynków do sieci: 
ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., MPWiK 
w m.st. Warszawie S.A., teletechnicznej. 

Zweryfikowanie możliwości wykorzystania istniejących przyłączy (kanalizacyjnego, 
wodociągowego, elektroenergetycznego) i w przypadku konieczności ich 
przeprojektowanie lub ponowne zaprojektowanie w uzgodnieniu z gestorami sieci.  

6.8. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na podstawie badań w zakresie 
wymaganym przez Konserwatora Zabytków, zgodnej z zakresem formy ochrony 
konserwatorskiej obiektu (rejestr zabytku i MPZP), a w szczególności: 

- Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej) z opisem 

oryginalnych drzwi wewnętrznych, zarówno do mieszkań jaki i w samych lokalach 

– na etapie projektu koncepcyjnego 

- Badania wilgotnościowe w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

budowlanego, za zgodą konserwatora z wnioskami dot. izolacji – na etapie 

projektu koncepcyjnego 

- Badania mykologiczne według potrzeb, za zgodą konserwatora z wnioskami 

dotyczącymi prac odgrzybieniowych – na etapie projektu koncepcyjnego 

- Badania konserwatorskie (rodzaje tynków, zapraw, detali, warstw malarskich 

elewacji, nawierzchni podwórzy itd. ), za zgodą konserwatora.  

6.9. Opracowanie koncepcji, która po zatwierdzeniu przez Inwestora będzie podstawą do 
zrealizowania dokumentacji projektowej. 

Wykonanie projektu budowalnego należy poprzedzić opracowaniem trzywariantowej 
koncepcji, z których jedna po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, na podstawie której 
Projektant uzyska zalecenia konserwatorskie, będzie stanowić podstawę do dalszych prac 
projektowych. 
 
Zamawiający przewiduje warianty koncepcji zgodnie z punktem 4.3 niniejszego dokumentu. 
 
Wymagany tryb konsultacji w okresie opracowania koncepcji: 

W okresie opracowania koncepcji przewiduje się przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych 

co 14 dni począwszy od dnia podpisania Umowy w siedzibie Zamawiającego dotyczących 

uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych. Projektant zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wariantów proponowanych rozwiązań w wersji papierowej lub 

elektronicznej z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed terminem spotkania konsultacyjnego. 

W spotkaniach mają obowiązek brać udział przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzialni za 

proponowane rozwiazania projektowe, będący członkami zespołu projektowego zgodnie z 

zapisami umowy. 

Koncepcje powinna być przygotowane w oparciu o wymagania i założenia wynikające z Opisu 
przedmiotu zamówienia, z wykorzystaniem informacji wynikających z wizji lokalnej, zgodnie 
z wytycznymi z Uchwały nr XCIII/2737/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy 
z 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego, oraz w oparciu o wykonaną w ramach Umowy 
inwentaryzację architektoniczną i ekspertyzę techniczną. 
 
Koncepcje powinny zakładać zaprojektowanie konstrukcji budynków, w tym: 

− Zmiany konstrukcyjne dostosowujące w maksymalnie możliwym do uzyskania zakresie 
budynek do aktualnych przepisów i wymagań Zamawiającego, w zakresie uzyskania jak 
największej powierzchni mieszkalnej i usługowej oraz zapewnienie wymaganego okresu 
trwałości elementów konstrukcyjnych, na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy 
technicznej; 

− Wymianę konstrukcji dachowej z zachowaniem istniejącej wysokości kalenicy oraz zmianą 
sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia techniczne nad częścią, w której 
zlokalizowane będą lokale usługowe. 

− Wzmocnienie fundamentów, obniżenie posadzki kondygnacji podziemnej i przegłębienie 
ścian fundamentowych. 

− Wszystkie prace dodatkowe, które wynikną z ekspertyzy technicznej oraz 
badań / opracowań uzupełniających.  
 

Koncepcje winny przedstawiać co najmniej: 
- plan zagospodarowania terenu, 
- proponowany układ, wielkość i funkcje pomieszczeń na wszystkich poziomach budynków, 
- widok wszystkich elewacji budynków, 
- opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym: funkcjonalnych, instalacyjnych, 

materiałowych i systemowych, 
- wstępne zestawienie kosztów realizacji inwestycji, 
- wstępne wizualizacje elewacji frontowej, 
- wstępne wizualizacje całego obiektu z czterech stron świata, 
- wstępne wizualizacje podwórzy z czterech stron świata. 
 
Jeżeli w toku opiniowania przez Zamawiającego ww. koncepcji zostaną przedstawione 
Projektantowi zalecenia dotyczące jej modyfikacji, Projektant jest zobowiązany do ich 
niezwłocznego uwzględnienia (zgłaszając uprzednio Zamawiającemu zastrzeżenia dotyczące 
ewentualnej kolizji zaleceń Zamawiającego z aktualnymi przepisami, normami, itp.) oraz do 
przedstawienia do akceptacji uaktualnionej koncepcji uwzględniającej zalecenia i wytyczne 
Zamawiającego. 

6.10. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego  

Wymagany tryb konsultacji w okresie opracowania dokumentacji projektowej: 

W okresie opracowania dokumentacji projektowej przewiduje się przeprowadzenie 

w siedzibie Zamawiającego konsultacji dotyczacych uzgodnienia proponowanych rozwiazań 

projektowych. Spotkania będą się odbywały co 14 dni począwszy od dnia zatwierdzenia 

projektu koncepcyjnego, z udostępnieniem Zamawiającemu proponowanych rozwiązań w 

wersji papierowej lub elektronicznej z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed terminem 

konsultacji. W spotkaniach mają obowiązek brać udział przedstawiciele Wykonawcy 
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odpowiedzialni za proponowane rozwiazania projektowe, będący członkami zespołu 

projektowego zgodnie z zapisami umowy. 

Opracowanie projektu budowlanego, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 
budowę, realizację inwestycji i uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie powinno być 
realizowane na podstawie zatwierdzonego projektu koncepcyjnego. Dokumentacja 
projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne i wymagane przepisami aktualnymi na 
dzień sporządzenia dokumentacji oraz zapisami niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia 
opracowania, w tym w szczególności: 

6.10.1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT) który powinien zawierać część opisową oraz 
część rysunkową sporządzoną na aktualnej mapie do celów projektowych. Projekt 
zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej 
do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego i zapewniającej jej czytelność; 

6.10.2. Inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki zielenią wraz ze wskazaniem ew. drzew 
do wycinki, uzgodnioną z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga 
Północ; 

6.10.3. Projekt architektoniczno-budowlany (wraz ze szczegółowymi wizualizacjami elewacji 
frontowej, całego obiektu z czterech stron świata oraz podwórzy z czterech stron 
świata); 

6.10.4. Dokumentację konserwatorską: 

- Programy prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę to jest m. in. dla stolarki, wystroju klatki schodowej, detalu architektonicznego 
i tynków, cegły, balkonów, programy przeciwwilgociowe i dla prac odgrzybieniowych 
- Inne wymagane przez właściwego Konserwatora Zabytków w toku prac projektowych 

6.11. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z 24 
września 2013 r.) w zakresie: 

6.11.1. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6.11.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych; 
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji, 

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
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c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników, 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

6.11.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, 
podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania 
dotyczące: 

1) przygotowania terenu budowy; 
2) architektury; 
3) konstrukcji; 
4) instalacji; 
5) wykończenia; 
6) zagospodarowania terenu; 
7) ew. wymiany elementów budynków z opisem zabezpieczeń; 
8) podbicia i wzmocnienia fundamentów budynków wraz z wykonaniem izolacji 
przeciwwodnych; 
9) ewentualnego oczyszczenia w zakresie mykologicznym konstrukcji budynków;  
10) wyposażenia obiektu w zakresie: 

- wykończenia podłóg, ścian i sufitów; 
- doboru stolarki okiennej i drzwiowej; 
- doboru wszelkich elementów wyposażenia według wytycznych Zamawiającego. 

11) technologii wyposażenia pomieszczeń gospodarczych, technicznych, sanitarnych, 
kuchennych w części mieszkalnej.  

6.11.4. Opis wymagań, o których mowa powyżej, obejmuje: 
1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych; 
2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
6.11.5. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 

2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 

a) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów, 

b) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
c) inwentaryzację zieleni, 
d) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
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podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek, 

e) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz komunikacji, 

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

6.12. Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych w zakresie projektu 
wykonawczego i robót budowlanych realizowanych na jego podstawie. 

6.13. Planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym – obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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, ze zm.) m.in. rozdział 3 i 4 
rozporządzenia. Wycena kosztów opracowania projektu wykonawczego dla każdej 
branży oraz realizacji przedsięwzięcia na podstawie tego projektu, która będzie 
stanowić podstawę szacowania wartości zamówienia związanego z realizacją 
inwestycji na podstawie zatwierdzonego projektu budowalnego i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Wycena powinna być opracowane w rozbiciu na 
poszczególne branże w oparciu o wytyczne Zamawiającego, w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 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, 
ze zm.) obejmujące pełen zakres prac określonych w projekcie budowlanym i 
projektach wykonawczych, wraz ze wszystkimi urządzeniami i elementami 
wyposażenia budynków. 

6.14. Analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym 
i ekonomicznym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia promieniowania 
słonecznego, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w 
postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

6.15. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pod względem specyfiki 
projektu, uwzględnianą w planie BIOZ, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

6.16. Oświadczenie projektanta o kompletności opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pod względem celu jakiemu ma służyć i jej zgodności z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

7. Nadzór autorski. 

Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
w szczególności obejmujące wizyty (pobyty) na wezwanie Zamawiającego zgłoszone 
Wykonawcy nie później niż 48 godziny przed terminem pobytu na budowie, w sytuacjach 
pilnych 24 godziny przed terminem pobytu na budowie.  
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Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez zespół 
projektantów branżowych, autorów rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych 
i instalacyjnych zawartych w dokumentacji projektowej. 
Nadzór autorski będzie polegał na uczestniczeniu w realizacji przedmiotowej inwestycji 
w szczególności poprzez: 

a) orzekanie, na wniosek Zamawiającego, w toku realizacji inwestycji, o zgodności 
rozwiązań technicznych i materiałowych proponowanych przez wykonawcę robót 
z dokumentacją projektową; 

b) uzupełnianie dokumentacji projektowej o rysunki doprecyzowujące zawarte w niej 
rozwiązania projektowe, udzielanie ewentualnych wyjaśnień, uzgadnianie 
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zgłoszonych przez Zamawiającego lub 
wykonawcę robót) z naniesieniem zmian w dokumentacji projektowej 
i zamieszczaniem stosownych wpisów w dzienniku budowy; 

c) udział na zaproszenie Zamawiającego w komisjach, naradach technicznych 
i końcowym odbiorze inwestycji; 

d) ocenę zgodności ewentualnej dokumentacji warsztatowej, montażowej, 
opracowanej przez wykonawcę robót, z projektem budowlanym  

8. Warunki sporządzania dokumentacji. 

a) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z aktualnymi na 
dzień sporządzenia dokumentacji przepisami prawa, a w szczególności z 
wymaganiami:  

- Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) i aktów 
wykonawczych do ww. ustawy;  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 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); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690, ze zm.);  

- Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164); 

- Aktualnych przepisów szczegółowych i wykonawczych; 
- Aktualnych Polskich Norm, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
b) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 
c) Dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno - użytkowy będą służyć jako 

postawa Opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na opracowanie dokumentacji 
projektowej wykonawczej oraz realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę 
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Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych 
oraz zakupu wyposażenia, sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotowej inwestycji, zatem w swej treści powinna określać technologię robót, 
materiały, urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji (bez 
wskazywania znaków towarowych, ich pochodzenia) oraz powinna określać 
parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej 
technologii i urządzeń. Jeżeli niezbędne będzie wskazanie nazwy handlowej, marki, 
producenta danego urządzenia, systemu lub wyrobu budowlanego, wskazaniu 
takiemu winno towarzyszyć określenie „lub równoważny” wraz z opisem 
parametrów, które będą rozstrzygały o uznaniu oferowanego przez Wykonawcę 
zamiennego urządzenia, systemu lub wyrobu budowlanego za równoważny w 
stosunku do wskazanego przez projektanta. 

9. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty. 

Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna 
zmiana postanowień zawartej Umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji 
zamówienia i/lub zmiana założonych wcześniej rozwiązań projektowych, będzie możliwa tylko 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Projektanta, związanych 
z: 

- opóźnionym (w stosunku do wynikającego ze stosownych przepisów) terminem 
wydania decyzji administracyjnych, których uzyskanie jest niezbędne do realizacji 
zamówienia, o których wydanie Projektant wystąpił z należytym wyprzedzeniem 
w stosunku do terminu realizacji zamówienia; 

- oczekiwaniem na materiały niezbędne do realizacji prac (np. mapy do celów 
projektowych), opinie i uzgodnienia, o których wydanie Projektant wystąpił 
z należytym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji zamówienia; 

- zmianą założeń programowych, rozwiązań projektowych lub warunków realizacji 
zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Projektanta. 

Podstawą do stosownego przedłużenia terminu wykonania zamówienia w ww. przypadkach, 
będzie pisemny wniosek Projektanta wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez 
Projektanta, mających na celu realizację prac w terminie założonym w harmonogramie 
(określonym we wzorze Umowy) i udokumentowaniem faktu opóźnienia wynikającego ze 
zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się 
Projektant. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu 
zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji 
zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Projektanta. Za zwłokę, 
która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie 
uznany okres oczekiwania Projektanta na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnień lub map do 
celów projektowych, wykraczający poza 30 dni kalendarzowych od daty wystąpienia 
o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia 
wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów. 
Zmiana założonych rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują 
istotne opóźnienie prac – zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa na skutek 
pojawienia się okoliczności, z których wynikała będzie konieczność jej wprowadzenia. 
W szczególności będą to: wyniki badań wodno-gruntowych, stanowisko jednostek 
uzgadniających, opiniujących projekt i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają 
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wpływ na przyjęte wstępnie założenia projektowe, a których nie można było przewidzieć na 
etapie opracowania Opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 
 

10. Cena oferty. 

Cena oferty obejmuje całkowity ryczałtowy (ryczałt nie obejmuje kosztów nadzoru 
autorskiego) koszt realizacji zamówienia wg powyższych założeń, wszystkie - w tym niżej 
wymienione - obowiązki, czynności i prace leżące po stronie Projektanta, w tym koszt:  

- Wykonania badań konserwatorskich i programów prac konserwatorskich  

- Weryfikacja załączonej ekspertyzy technicznej wraz z wykonaniem 

badań/opracowań uzupełniających m.in. badaniami warunków geotechnicznych 

z określeniem nośności podłoża, badaniem fundamentów, badaniem wytrzymałości 

muru, w zakresie wystarczającym i wymaganym przez przepisy do wykonania 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego,  

- Udziału właściwych przedstawicieli Projektanta w spotkaniach roboczych w okresie 

opracowania koncepcji architektonicznej oraz w okresie opracowania pozostałych 

elementów dokumentacji projektowej; 

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu projektów koncepcyjnych; 
- Uzyskania wszystkich koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na 

własny koszt i we własnym zakresie, w szczególności: aktualnej mapy do celów 
projektowych; 

- Uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów; 
- Uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, odstępstw (wraz z wykonaniem 

niezbędnych ekspertyz) uzgodnień dokumentacji projektowej i opinii; 
- Wykonania inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewów do zagospodarowania 

i koniecznych wycinek; 
- Wszystkich innych badań jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania; 
- Uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwymi podmiotami i jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie zapewnienia odpowiednich dostaw energii elektrycznej, 
wody, ciepła technologicznego, teletechniki, odbioru ścieków; 

- Wytycznych dla ochrony p.poż. budynków; 
- Wykonania i uzgodnienia projektów niezbędnych przyłączy do sieci zewnętrznych,  
- Wykonania projektów usunięcia ewentualnych kolizji projektowanych przyłączy 

z infrastrukturą podziemną lub naziemną; 
- Wykonania i przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego oraz uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- Wykonania i przekazania Zamawiającemu Programu funkcjonalno - użytkowego; 
- Wykonania i przekazania Zamawiającemu wyceny kosztów opracowania projektu 

wykonawczego dla każdej branży oraz realizacji przedsięwzięcia na podstawie tego 
projektu, która będzie stanowić podstawę szacowania wartości zamówienia 
związanego z realizacją inwestycji na podstawie zatwierdzonego projektu 
budowalnego i decyzji o pozwoleniu na budowę; 

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego realizacji prac 
projektowych w zakresie projektu wykonawczego i robót budowlanych 
realizowanych na jego podstawie; 
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- Wykonania i przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy 
harmonogramu realizacji zamówienia; 

- Niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień na pytania zgłaszane w toku 
przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji;  

- podatku VAT. 

Łączną cenę oferty stanowić będzie ryczałtowy koszt opracowania dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem ww. elementów zamówienia i przewidywane wynagrodzenie za pełnienie 
nadzoru autorskiego, określone odrębnie w treści oferty. 
 

11. Dodatkowe zobowiązania. 

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i ceny oferty Projektant zobowiązany jest do: 

- Wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji; 
- Dokonania uzgodnień międzybranżowych dokumentacji projektowej; 
- Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione; 
- Wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do 

realizacji inwestycji w ramach zleconej dokumentacji projektowej 

12. Przekazanie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie: 

12.1. Opracowanie aktualizacyjne dokumentów będących w posiadaniu 
Zamawiającego: 

2 komplety (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet opracowań 
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg zalecana rozdzielczość 
plików minimum 200 dpi.). 

12.2. Projekty koncepcyjne: 

2 komplety (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet opracowań 
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg zalecana rozdzielczość 
plików minimum 200 dpi.). 

12.3. Projekt budowlany wraz z programem prac konserwatorskich  

5 kompletów (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet 
opracowań w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg zalecana 
rozdzielczość plików minimum 200 dpi.). 

12.4. Program funkcjonalno - użytkowy: 

2 komplety (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet opracowań 
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg zalecana rozdzielczość 
plików minimum 200 dpi.). 
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12.5. Wycena kosztów: 

2 komplety (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet opracowań 
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *xls). 

12.6. Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych w zakresie projektu 
wykonawczego i robót budowlanych realizowanych na jego podstawie: 

2 komplety (w wersji papierowej) i 1 wersja elektroniczna na nośniku CD (komplet opracowań 
w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie *xls).  
 
Po dostarczeniu dokumentacji projektowej, Zamawiający podpisze protokół zdawczo-
odbiorczy, a następnie dokona jej odbioru lub zgłosi do niej na piśmie zastrzeżenia bądź uwagi, 
zgodnie z założeniami określonymi we wzorze umowy (załącznik 2 do SIWZ) dotyczącymi 
odbioru dokumentacji. 

12.7. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

 

13. Załączniki. 

1. Załącznik nr a – Kopia mapy geodezyjnej z naniesionym granicami opracowania 
(punkty A, B, C i D). 

2.  Załącznik nr b – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu dworca wschodniego. 

3.  Załącznik nr c – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca 
wschodniego – tekst. 

4.  Załącznik nr d – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca 
wschodniego – rysunek. 

5.  Załącznik nr e – Studium historyczno-konserwatorskie do projektu remontu 
kamienicy położonej w Warszawie na ulicy Targowej 14. 

6.  Załącznik nr f – Decyzja nr 700/100 w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków 
7.  Załącznik nr g – Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska, inwentaryzacja 

zieleni, ekspertyza stanu technicznego, badania stratygraficzne i mykologiczne 
zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie. 

8.  Załącznik nr h - Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. 
9.  Załącznik nr i – Standardy dostępności dla m.st Warszawy. 
10.  Załącznik nr j – Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej 
11. Załącznik nr k - wyciąg ze Studium Wykonalności dla koncepcji zagospodarowania 

nieruchomości przy ul. Targowej 14 w Warszawie 

 


