DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
- budynek gastronomiczny”
Kod zamówienia według CPV:
45000000-7
Roboty budowlane
45100000-8
Usuwanie drzew i krzewów
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Adres obiektu:

Mikołów-Mokre, ul. Sosnowa 5

Zamawiający:

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Spis zawartości dokumentacji:
1. Projekt budowlany branża architektoniczno-budowlana z instalacjami
wewnętrznymi wod-kan, c.o., instalacja wewnętrzna elektryczna /ABAKUS/
2. Dokumentacja Geotechniczna /GEOBUD/
3. Projekt zagospodarowania wraz z adaptacją projektu typowego, projekt
podłączenia wody i kanalizacji, projekt podłączenia energii elektrycznej
/ADYTON/
4. Przedmiar robót
a) branża architektoniczno-budowlana /ABAKUS/
b) branża sanitarna /ABAKUS/
c) branża elektryczna /ABAKUS/
d) branża architektoniczno-budowlana /ADYTON/
e) branża sanitarna /ADYTON/
f) branża elektryczna /ADYTON/
g) wyposażenie /MOSiR/
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
a) branża architektoniczno-budowlana /ABAKUS/
d) plan zagospodarowania /ADYTON/
e) przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej /ADYTON/
f) część elektryczna - zasilanie /ADYTON/
g) wyposażenie /MOSiR/

Autorzy opracowania:
1) Biuro Projektowe „ABAKUS”, 86-160 Warlubie, ul. Witosa 22
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GEOBUD” Spółka z o.o.,
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34
3) Usługi Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „ADYTON”, 43-190 Mikołów,
ul. Kowalska 10

Data opracowania: sierpień-wrzesień 2011 r., październik - listopad 2011 r.

Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały
i urządzenia, z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków
towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi
parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie
lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom
takim winny towarzyszyć wszystkie niezbędne do kompletnej oceny przez
Zamawiającego,

włącznie

z

obliczeniami

projektowymi,

specyfikacjami

technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi
szczegółami).
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji
Projektowej i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej
na własny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania
akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich
wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

