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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa Inwestycji : 

Rozbudowa i modernizacja placówki edukacyjnej - PZS nr 1 i PZS nr 3  w Kościerzynie. 

Nazwa Zadania: 

Zadanie I  - „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku PZS nr 1 w Kościerzynie 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

W ramach remontu zostaną wykonane: 

-wyburzenia i demontaże 
-nowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
-montaż stolarki okiennej 
-montaż stolarki drzwiowej 
-wykończenia ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg 
- instalacja elektryczna i teletechniczna 
-instalacja sanitarna(wod-kan i c.o.) 
- przygotowanie szybu windowego 
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych 
- wyposażenia sal dydaktycznych (ławki i krzesła do sal wykładowych, tablice interaktywne, 
rolety wewnętrzne, biurka, meble biurowe).  
 
Wykonanie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy zachodniego skrzydła segmentu o 
wymiarach 15,82m x7,80m  PZS nr 1 w Kościerzynie na potrzeby uzyskania dodatkowych 
pomieszczeń dydaktycznych oraz dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
ramach zadania wykonane zostaną 2 kondygnacje. Powstanie szyb windowy z dźwigiem, 
zlikwidowany zostanie komin, wykonana zostanie infrastruktura techniczna: m.in.kanalizacja 
deszczowa, instalacja elektryczna i niskoprądowa, instalacja grzewcza, wentylacja, instalacja 
wody, instalacja hydrantowa. Nowobudowana część połączona komunikacyjnie i 
funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły. W ramach nadbudowywanych kondygnacji 
powstaną sale dydaktyczne, wykładowe,  pomieszczenia techniczne, gospodarcze i 
pomocnicze. Wnętrze zostanie wykończone i wyposażone w stałe i ruchome elementy 
wyposażenia. Projektant ma przegotować dokumentację projektową nadbudowy, rozbudowy 
i przebudowy zachodniego skrzydła segmentu PZS nr 1. Projektant ma uzyskać wszystkie 
uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o pozwolenie na budowę. Przedmiot zamówienia 
należy wykonać z dokumentacją koncepcyjną: 
 

1. Wykonanie projektu budowlanego-branża architektoniczna 
2. Wykonanie projektu wykonawczego- branża architektoniczna 
3. Wykonanie projektu budowlanego- branża konstrukcyjno-budowlana 
4. Wykonanie projektu wykonawczego-branża konstrukcyjno-budowlana 
5. Wykonanie projektu budowlanego- branża elektryczna i teletechniczna 
6. Wykonanie projektu wykonawczego-- branża elektryczna i teletechniczna 
7. Wykonanie projektu budowlanego- branża sanitarna (wod-kan i c.o.) 
8. Wykonanie projektu wykonawczego- branża sanitarna (wod-kan i c.o.) 
9. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
10. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego 
11. Opracowanie przedmiotu robót wg słownika CPV 
12. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 
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Terminy realizacji: 

 termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od zawarcia umowy. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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