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Załącznik nr 5  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie” w ramach 
projektu "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej".  
 

1.2 Charakterystyka obiektu i parametry techniczne:  
 

Budynek objęty niniejszym zamówieniem jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 
A-221 z dnia 17 sierpnia 1980 roku.  
 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, murowanym o rzucie wydłużonego prostokąta, 
jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z użytkowym poddaszem.  Ściany zewnętrzne wykonane 
w technologii tradycyjnej murowane o grubości ok. 51 cm. Ściany zewnętrzne nieocieplone, bez 
wystarczającej izolacji termicznej. Z uwagi na wpis do rejestru zabytków brak możliwości ocieplenia ścian 
zewnętrznych. Ściany w gruncie wykonane z cegły ceramicznej w dostatecznym stanie technicznym. Strop 
nad parterem gęstożebrowy wykonany w latach 70-tych. Strop pod dachem na poddaszu drewniany. Dach 
konstrukcji drewnianej, łamany polski, kryty gontem. Dach oraz stropy pod dachem o niewystarczającej 
izolacyjności termicznej. Okna drewniane, skrzynkowe, w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne 
drewniane, pełne oraz częściowo przeszklone, w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne do piwnic 
stalowe w złym stanie technicznym.  

 Źródłem ciepła jest własna kotłownia gazowa (zamontowana w roku 1992). 
 
 Parametry budynku: 
 długość    -     36,58 m 
 szerokość   -     11,26 m 
 wysokość   -       8,74 m 
 powierzchnia zabudowy  -    398,00 m2 
 kubatura    - 2.259,62 m3 

 powierzchnia użytkowa   -    541,90 m 
 

1.3 Zamawiający posiada i w razie konieczności udostępni opracowany w 1976 r. archiwalny projekt 
architektoniczny  „Projekt konserwatorski remontu budynku wraz z adaptacją na cele muzealne całości 
obiektu” w formie papierowej; 
 

1.4 Zamawiający nie nakłada obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej budynku i jego otoczenia, informuje 
jednakże o takiej możliwości po uprzednim uzgodnieniu terminu. W sprawie dokonania oględzin należy się 
kontaktować z panią Beatą Wajdą, tel. 14 621 21 49 w. 50, e-mail: b.wajda@muzeum.tarnow.pl 
 

1.5 Założenia zakresu zadania inwestycyjnego zawiera audyt energetyczny opracowany przez ESPIN s.c. ul. 
Dobrego Pasterza 122b/107; 31-416 Kraków - Audyt Energetyczny budynku Muzeum Etnograficznego 
w Tarnowie z października 2016 roku (korekta z lipca 2017 roku), stanowiący załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przewidziane do realizacji w audycie energetycznym 
winno obejmować: 

a) docieplenie ścian wewnętrznych poddasza;  
b) docieplenie stropu pod dachem nad poddaszem;  
c) docieplenie stropu pod dachem nad parterem;  
d) docieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi;  
e) wymiana okien zewnętrznych na nowe, montaż nawiewników powietrza;  
f) wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych oraz stalowych na nowe; 
g) wymiana indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe; 
h) wymiana starego kotła gazowego na nowoczesny kondensacyjny z pełną automatyką;   
i) Kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (zastosowanie zaworów 

termostatycznych, regulacyjnych zaworów podpionowych i automatycznych odpowietrzników na 
pionach);  

j) modernizację systemu oświetlenia wbudowanego (wymiana źródeł światła na nowe 
energooszczędne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami) - zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego;  
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k) wymiana starej instalacji elektrycznej na nową;  
l) wykonanie osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej poziomu gruntu;  
m) roboty konieczne po pracach budowlanych (np. malarskie, tynkarskie, posadzkowe, licowanie ścian 

itp.); 
n) inne roboty konieczne wynikłe w trakcie projektowania, a niezbędne do zrealizowania.  
 

Zamawiający przyjmuje, iż audyt określa całościowo zakres robót termomodernizacyjnych, mających na 
celu uzyskanie założonych wskaźników. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w audycie, 
a niezbędnych do realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego 
i skonsultować z nim dodatkowy zakres.  
 
 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 
  
2.1. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w zakresie: 

 
a) inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej (inwentaryzacja budowlana obiektu, inwentaryzacja instalacji 

związana z wymianą kotła i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej);   
b) ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu;  
c) projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla całości zadania;  
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;  
e) kosztorysu inwestorskiego;  
f) przedmiaru robót. 

 
2.2. Wykonawca zobowiązany jest opracować zamawianą dokumentację projektową w niżej określonych 

ilościach: 
 

1) inwentaryzacja budowlano-instalacyjna – 2 egz., 
2) ekspertyza techniczna – w ilości  2 egz., 
3) projekt budowlany z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż oraz informacją BiOZ  – 5 egz., 
4) projekt wykonawczy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż – 5 egz., 
5) przedmiar robót – 2 egz., 
6) kosztorys inwestorski – 2 egz., 
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. 

 
Dokumentację techniczną, o której mowa wyżej należy również dostarczyć w wersji elektronicznej 
(edytowalne w odpowiednim formacie oraz w *PDF) na płycie CD/DVD – (2 szt.), przy czym odnośnie 
plików nieedytowalnych: 
a) każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym 
opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do 
zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia.  
b) Pliki nieedytowalne nie powinny być większe niż 20 MB. 

 
2.3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest do aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich w zakresie obowiązujących stawek, w okresie do 2 lat od daty ich wykonania. 
 

2.4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w przypadku braku podstaw do wydania tej decyzji - pisemne 
stanowisko UMT/odstąpienie od wydania decyzji).  
 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do wstępnego uzgodnienia projektów z Małopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie. 

 
2.6. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym z obowiązującymi  przepisami, 

w szczególności: 
 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129), 
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4) Ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), 
5) Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 wraz z późn. zm.) ze szczególnym 

uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego 
między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania oraz  art. 30 ust. 4. 
W materiałach stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany winien opisać cechy 
i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonywanie 
opisu  przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów 
odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1,3 Prawo zamówień publicznych, wymaga zachowania 
hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań  równoważnych  opisanych 
przez Wykonawcę, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy. UWAGA: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia 
ze wskazaniami, o których mowa w ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej konsultacji 
z Zamawiającym, 

6) Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1446 wraz z późn. zm.), 
7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
2004 r. nr 130 poz. 1389), 

8) Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

2.7. Projekt budowlany i projekt wykonawczy muszą zawierać (jeśli są wymagane) wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, itd. przy czym koszty tych uzgodnień należy doliczyć do ceny oferty. 
 

2.8. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, informuje jednakże o możliwości dokonania przez Wykonawców 
wizji lokalnej budynku i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
 

2.9. Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do pozyskania środków UE w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020; Osi Priorytetowej 4 – Regionalna polityka energetyczna; Poddziałania 4.3.3 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne. W związku 
z powyższym w opracowywanej dokumentacji winny być określone wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
i produktu odpowiednie dla Działania 4.3.3, które wymienione zostały w Załączniku nr 2 do Szczegółowego 
opisu osi priorytetowych RPO WM 2014-2020. Dobór wskaźników wymaga akceptacji Inwestora, przy 
czym ostateczny projekt winien osiągnąć założenia przedstawione w audycie.  

 
2.10. W kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania 

w przyszłości prac budowlanych oraz wyposażenia obiektu. 
 

2.11. Wszystkie prace i roboty określone w przedmiarach robót mają zostać odpowiednio opisane, 
rozrysowane i sprecyzowane w Projektach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
2.12. Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, będzie zobowiązany do dokonywania 

ewentualnych uzupełnień/wyjaśnień lub poprawek (otrzymanych od Instytucji Zarządzającej) odnośnie 
przedmiotu umowy aż do momentu zakończenia procesu weryfikacji formalno-merytorycznej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 
2.13. Jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego  na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych 
niniejszym postępowaniem, to Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w 
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
2.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji projektowej w trakcie jej 

opracowywania tj. co najmniej dwukrotne spotkanie Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego, 
celem konsultacji rozwiązań projektowych i problematyki opracowania. 

 
2.15. Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniego okresu rękojmi na wady przedmiotu zamówienia (36 

miesięcy) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru usługi i przekazania przedmiotu zamówienia. 
 

2.16. Jeżeli dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie zawierała braki bądź wady, 
Wykonawca zobowiązany jest ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
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2.17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie i sprawdzenie projektów przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
2.18. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe i prawa zależne do dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 880) powstałe w wyniku wykonania 
przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do wyłącznego i 
nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie: 

 
a) używania i wykorzystywania w całości lub części, 
b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
c) przetwarzania i korzystania z przeróbek.  

 
2.19. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski 

w zakresie określonym w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 
290 z późn. zm.),  przy czym realizacja zadania planowana jest na rok 2019. Szczegółowy zakres nadzoru 
autorskiego: 

a) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 
użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,  

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania 
rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,  

c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów 
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie 
nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,  

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań 
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 
występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 
nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 
zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi 
być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  
g) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji 

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,  
h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, 

detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WK 


