
1. Temat:    
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy 
środowiskowej w Kamieńcu Wrocławskim” 
 
2. Adres obiektu : 
Kamieniec Wrocławski , ul. Kolejowa 6, dz. nr 881/1 obr. Kamieniec Wrocławski 
 
3. Zakres opracowania: 
- projekt budowlany wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania Decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 
- część kosztowa złożona z przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 
4. Obowiązki Wykonawcy: 
- opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie audytu energetycznego (z uwzględnieniem: 
wymiany drzwi zewnętrznych,  docieplenia stropodachu, docieplenia stropu nad przejazdem/garażem , 
docieplenia ścian zewnętrznych , docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiany kotła 
gazowego na pompę ciepła powietrze-woda ),  
- uzyskanie mapy do celów projektowych ( jeśli będzie wymagana ), 
- uzyskanie niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę  
uzgodnień, 
- konsultowanie z Zamawiającym  na roboczo zastosowanych rozwiązań wynikłych w trakcie 
opracowania projektu, 
- czynny udział w procesie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę oraz nadzór autorski w trakcie 
realizacji prac budowlanych, 
- przekazanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej  ( projekt budowlany – 5 egz., 
przedmiary i kosztorysy – 2 egz. , specyfikacja – 2 egz.) i w wersji elektronicznej na dysku CD (1 szt.) 
 
5. Obowiązki Zamawiającego: 
- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania  umowy  audytu energetyczny oraz  uproszczonej  
inwentaryzacji obiektu, 
- przekazanie wykonawcy stosownych pełnomocnictw, niezbędnych do występowania przed organami 
administracji w związku z realizacją przedmiotowej umowy 
 
6. Termin wykonania opracowania:    
Od podpisania umowy do 29.02.2016r 
 
7. Doświadczenie projektowe niezbędne do ubiegania się o zamówienie: 
Wykonanie przynajmniej 2 projektów z zakresu termomodernizacji  w ciągu ostatnich 5 lat  
 
8. Osoby do kontaktu: 
Roman Litwicki , tel. 71/ 381 39 31, r.litwicki@czernica.pl  
 
9. Termin na złożenie ofert: 
Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl  
lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 5, pok. 1 
w terminie do 15 stycznia br. do godz. 9:00. 
 
10. Zakończenie postępowania: 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta uznana została za najkorzystniejszą  
o terminie zawarcia umowy.  


