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Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
budowy dla baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dokonanie niezbędnych
zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających pozwoleń
na budowę, uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę oraz uzyskanie
innych niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, dokumentów wymaganych
przepisami szczególnymi oraz decyzji związanych z procesem inwestycyjnym
przygotowania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia
budowy baz Śmigłowcowych Służby Ratownictwa Medycznego HEMS na terenie
nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim, w Michałkowie gm. Ostrów
Wielkopolski, w Sokołowie Podlaskim, w Polskiej Nowej Wsi gm. Komprachcice k. Opola.
Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2,
71420000-8, 71530000-2.

71222000-0,
71318000-0,
71323100-9,
71410000-5,

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA
W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzą: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, projekty budowalno-wykonawcze, kosztorysy inwestorskie,
kosztorysy ślepe, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
a także elementy składowe ww. projektów np. badania i opinia geologicznotechniczna, badania geotechniczne, uzgodnienie w zespole uzgodnień
dokumentacji (ZUD) itp.
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA:
Dla zadania obejmującego budowę baz Śmigłowcowych Ratownictwa Medycznego
HEMS w Gorzowie Wielkopolskim, w
Michałkowie gm. Ostrów Wielkopolski,
w Sokołowie Podlaskim, Polskiej Nowej Wsi gm. Komprachcice k. Opola,
o
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji
pod nazwą: „Budowa baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” obejmuje:
Zadanie nr 1; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
przy
lądowisku
przyszpitalnym
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie
Wielkopolskim, na działce nr 111/8 z Obrębu 2 Górczyn, na podstawie propozycji
zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego –
załącznik nr 1.6.* 1
Projekt nowej bazy obejmuje:
• budowę budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;
• budowę śmietnika z segregacją odpadów i ewentualnym wydzielonym boksem
na odstoje paliwa;
• budowę wiaty dla agregatu prądotwórczego;
• budowę stacji paliw ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego i ewentualnym
podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa;
• budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, parkingów, zjazdów;
• budowę płyty przedhangarowej i miejsc postojowych śmigłowca przy istniejącym
lądowisku przyszpitalnym z uwzględnieniem płaszczyzn ograniczających
wyznaczonych dla lądowiska;
1 *przykładowe zagospodarowanie terenu jest koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki, nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji planu zagospodarowania działki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisów
prawa, decyzji prezesa ULC, warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnień itp.

o

• przebudowę istniejącego ogrodzenia oraz rozbiórkę części ogrodzenia od strony
lądowiska, budowa ogrodzenia na odcinku gdzie będzie to wymagane ;
• budowę lub rozbudowę istniejących przyłączy - wodociągowego i kanalizacyjnego;
• budowę lub rozbudowę przyłącza elektroenergetycznego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej na terenie bazy HEMS;
• przełożenie anteny do łączności radiowej (VHF) wraz z podłączeniem;
• budowę masztu antenowego;
• dostosowanie istniejącego szlabanu do systemu kontroli dostępu;
• ewentualne przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową;
• budowę platformy, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca w koordynacji
z dostawcą przesuwnicy;
• budowę instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,
• ewentualne opracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo
Geologiczne i Górnicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie
Górniczym planu ruchu zakładu górniczego.
• ewentualną wycinkę drzew
Zadanie nr 2; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, planowanej do realizacji na terenie
nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43,
obręb 0016 Lewków, miejscowość: Michałków, gmina: Ostrów Wielkopolski na
podstawie propozycji zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego – załącznik nr 2.4.*2
Projekt nowej bazy obejmuje:
• budowę budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;
• budowę śmietnika z segregacją odpadów i ewentualnym wydzielonym boksem
na odstoje paliwa;
• budowę wiaty dla agregatu prądotwórczego;
• budowę stacji paliw, zbiornika paliw i ewentualny podziemny zbiornik na odstoje;
• budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, parkingów, zjazdów;
• budowę płyty przedhangarowej i miejsc postojowych śmigłowca w oparciu o różę
wiatrów;
• budowę ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką umożliwiającą wjazd/wejście na teren
bazy przy pomocy kart kontroli dostępu lub zamka cyfrowego;
• budowę przyłącza wodociągowego;
• budowę zbiornika bezodpływowego poj. 10 m3,
• rozbudowę przyłącza elektroenergetycznego;
• przełożenie anteny do łączności VHF wraz z podłączeniem;
• budowę masztu antenowego;
• przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową;
• budowę platformy, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca w koordynacji
z dostawcą przesuwnicy;
• budowę instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,
• ewentualne opracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo
Geologiczne i Górnicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie
Górniczym planu ruchu zakładu górniczego.
• ewentualną wycinkę drzew,

2

*przykładowe zagospodarowanie terenu jest koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki, nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji planu zagospodarowania działki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisów
prawa, decyzji prezesa ULC, warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnień itp.
3 *przykładowe zagospodarowanie terenu jest koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki, nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji planu zagospodarowania działki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisów
prawa, decyzji prezesa ULC, warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnień itp.
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• przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (w tym przebudowa
drenażu melioracyjnego),
• budowę strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca – FATO.
Zadanie nr 3; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, planowanej do realizacji na terenie
nieruchomości położonej przy al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim, na działce
nr 3501/2 obręb 0001 Sokołów Podlaski, na podstawie propozycji zagospodarowania
terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego – załącznik nr 3.9.*3
Projekt nowej bazy obejmuje:
• budowę budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;
• budowę śmietnika z segregacją odpadów i ewentualnym wydzielonym boksem
na odstoje paliwa;
• budowę wiaty dla agregatu prądotwórczego;
• budowę stacji paliw ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego i ewentualnym
podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa
• budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, parkingów, zjazdów;
• budowę płyty przedhangarowej, miejsc postojowych śmigłowca;
• rozbudowę istniejących przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego;
• rozbudowę przyłącza elektroenergetycznego;
• przełożenie anteny do łączności VHF wraz z podłączeniem;
• budowę masztu antenowego;
• przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (w tym przebudowa
drenażu melioracyjnego);
• budowę platformy, rampy i torowiska pod platformę w koordynacji z dostawcą
platformy;
• budowę instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,
• ewentualne opracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo
Geologiczne i Górnicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie
Górniczym planu ruchu zakładu górniczego.
• zmianę źródła zasilania i sterowania instalacji elektrycznej oświetlenia ogrodzenia,
strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca – FATO (tablica główna),
• montaż elementów systemu kontroli dostępu w ogrodzeniu,
• rozebranie napowietrznej linii nN;
• rozbudowę ogrodzenia, zaprojektowanie podmurówki pod ogrodzenie;
• przebudowę infrastruktury podziemnej;
Zadanie nr 4; Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, planowanej do realizacji na terenie części działki
w Polskiej Nowej Wsi na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego, działka nr 1392/5 z
Obrębu 0099 Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice na podstawie propozycji
zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego –
załącznik nr 3.5. *4
Projekt nowej bazy obejmuje:
• budowę budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;
• budowę śmietnika z segregacją odpadów i ewentualnym wydzielonym boksem
na odstoje paliwa;
• budowę wiaty dla agregatu prądotwórczego;
• budowę stacji paliw ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego i ewentualnym
podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa;

3

* przykładowe zagospodarowanie terenu jest koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki, nie zwalnia to
Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania działki , opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do
przepisów prawa, decyzji prezesa ULC, warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnień itp.
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• budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, parkingów, zjazdów;
• budowę płyty przedhangarowej, miejsc postojowych śmigłowca
• budowę ogrodzenia z brama wjazdową i furtką umożliwiającą wjazd/wejście na teren
bazy przy pomocy kart kontroli dostępu lub zamka cyfrowego;
• budowę rozsuwanej bramy dł. 24 m od strony FATO,
• budowę lub rozbudowę istniejących przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego;
(woda i kanalizacja w granicy działki)
• rozbudowę przyłącza elektroenergetycznego (skrzynka docelowa w granicy działki);
• budowę kanalizacji teletechnicznej na terenie bazy HEMS;
• przełożenie anteny do łączności radiowej (VHF) wraz z podłączeniem;
• budowę masztu antenowego (ewentualnie z możliwością w przyszłości przeniesienia
masztu z dachu kontenerów bazy tymczasowej do docelowej – co należy uwzględnić
w opisie i etapowaniu prac)
• ewentualne przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową;
• budowę platformy, rampy i torowiska pod platformę w koordynacji z dostawcą
platformy;
• budowę instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,
• ewentualne opracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo
Geologiczne i Górnicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie
Górniczym planu ruchu zakładu górniczego.
• budowę strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca – FATO,
• przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym przebudowa instalacji drenażowej.
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o
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o
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o

• OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
należytej staranności z uwzględnieniem wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający jako podstawę do projektowania udostępnia projekt koncepcyjny,
zawierający rzuty, przekroje oraz wizualizacje w celach informacyjnych.
Przy projektowaniu należy uwzględnić uwagi i zmiany które zostaną przekazane przez
Zamawiającego.
Opracowana
dokumentacja
projektowo-kosztorysowa
musi
być
zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi na dzień jej przekazania
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przy projektowaniu uwzględni
wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzględniać zapisy
wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, zezwoleń prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które są załącznikami
do opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektowa powinna być wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. realizacji inwestycji pn.
„Budowa baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu
zamówienia w postępowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna określać technologię, specyfikację
robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.
Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. Na każdym etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci i weryfikatorzy,
biorący udział w projektowaniu potwierdzą podpisem, że projekt został
międzybranżowo skoordynowany. Podpisaną przez projektantów tabelę koordynacyjną
należy umieścić na projekcie zagospodarowania działki i na rzucie parteru (rzutu
podstawowego) projektu architektury.

4

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

Dokumentacja powinna zawierać czytelne w formie kolorowego schematu graficznego
podział budynków na strefy pożarowe (rzuty i przekroje).
Projekt dla bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi musi zostać skoordynowany z projektem
firmy Biuro Projektowo- Konsultingowe Lotnisk AVIA – PROJEKT, Henryk Paw,
natomiast porjekt dla bazy HEMS w Sokołowie Podlaskim z firmą AFS Consulting –
Tomasz Culak.
Projekty baz realizowane przy bazach tymczasowych powinny uwzględniać
funkcjonowanie bazy tymczasowej w trakcie realizacji robót budowlanych.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być przejrzysta, logiczna oraz
graficznie ze sobą spójna.
Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić
tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy
„lub równoważny”. Należy wówczas określić w formie tabelarycznej parametry
graniczne (brzegowe) na podstawie, których można będzie stwierdzić równoważność
zaoferowanych rozwiązań, technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.
Wykonawca
zobowiązany
jest
przy
wykonaniu
przedmiotu
zamówienia
do zastosowania takich rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, materiałowych,
które mają na celu minimalizację kosztów budowy oraz utrzymania obiektów, bez
obniżania jakości obiektów. Wykonawca zaproponuje alternatywnie tańsze rozwiązania
technologiczno materiałowe w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w projekcie
koncepcyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań
projektowych, które nie spowodują przekroczenia założonego przez Zamawiającego
budżetu realizacji inwestycji – szacowany na 5 500 000 PLN brutto każda.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wstępnego budżetu inwestycji
na podstawie wstępnych prac i rozwiązań projektowych oraz do monitorowania
i informowania na bieżąco Zamawiającego o budżecie inwestycji.
Propozycja zagospodarowania terenu oraz Projekt koncepcyjny bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego HEMS oparty jest na analizie potrzeb
Zamawiającego i został uszczegółowiony o doświadczenia z użytkowania obiektów już
zrealizowanych. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania (w odpowiednim
układzie – również odbicia lustrzanego) projektu koncepcyjnego do warunków
lokalnych w tym wymagań wynikających ze specyfiki funkcjonowania lotniska (ścieżki i
kierunki podejścia do lądowań i starów), wykonanych już elementów
zagospodarowania działki, elementów towarzyszących, warunków wynikających z
miejscowych przepisów prawa, warunków technicznych oraz wytycznych
Zamawiającego.
Przykładowe
zagospodarowanie
terenu
jest
koncepcją
rozmieszczenia obiektów na terenie działki, nie zwalnia to Wykonawcy z weryfikacji
planu zagospodarowania działki , opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i
dostosowania ich do przepisów prawa, decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnień itp.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez organ, usuwać ewentualne
braki i uchybienia stwierdzone w dokumentacji i/lub wniosku (wraz załącznikami)
o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych i/lub budowy,
niewymagających pozwolenia na budowę przez organ właściwy do wydania pozwolenia
na budowę, i/lub zgłoszenia dla danej lokalizacji realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu kopie
korespondencji z organami właściwymi w trakcie prowadzenia postępowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunków technicznych, innych uzgodnień,
postępowania wydawania pozwolenia na budowę, przyjęcia zgłoszenia robót
budowlanych.
Po zakończeniu postępowania udzielającego pozwolenia na budowę Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginały dokumentów uzyskanych w trakcie
prowadzenia postępowania.
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Wykonawca wykona wszystkie (także nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postępowania, które są niezbędne
z punktu widzenia kompletności dokumentacji i spraw formalno-prawnych pod kątem
uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych
jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych,
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania
uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowo kosztorysowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie
wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, wykonywanie
wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w projekcie podstawowym,
rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie
inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych,
uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub
poprawek,
uzupełnień
wynikającej
z
zaleceń
pokontrolnych
organów,
a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
innych (np. PINB /WINB).
W przypadku stwierdzenia braków, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany w przeciągu trzech dni od powiadomienia
e mailem lub faksem uzupełnić nieodpłatnie brakujące informacje lub szczegóły.

o

o

o

o

•

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZAKRES PROJEKTU:
Szczegółowy zakres planowanych prac dla poszczególnych lokalizacji został
wymieniony w punkcie 1.
Ogólna charakterystyka prac została przedstawiona poniżej:
Projekt budynku operacyjno socjalnego z hangarem.
Projekt małej architektury: śmietnika z segregacją odpadów i ewentualnym
wydzielonym boksem na odstoje paliwa (wraz z obudowa typu pergola z projektem
zieleni)
Projekt wiaty dla agregatu prądotwórczego wraz z obudową np. typu pergola wraz
z projektem zieleni na pergoli, roślinność pnąca.
Projekt stacji paliw wraz z agregatem pompowo–pomiarowym do tankowania paliwa
lotniczego oraz tankomatem. Stacja paliw służyć będzie wyłącznie potrzebom własnym,
tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Projekt zjazdów, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingu (do 10 miejsc
postojowych chyba, że warunki decyzji o lokalizacji celu publicznego określają inaczej
wskaźnik ilości miejsc parkingowych) dla samochodów osobowych (członków zespołu
ratownictwa medycznego).
Projekt płyty przedhangarowej z miejscami postojowymi śmigłowca zwanymi TLOF.
Projekt miejsca startów i lądowań czyli FATO (dotyczy lokalizacji w Michałkowie gm.
Ostrów Wielkopolski oraz Polskiej Nowej Wsi gm. Komprachcice k. Opola) w oparciu
o przyjęte kierunki podejścia i zezwolenia prezesa ULC.
Projekt oświetlenia terenu, w tym oświetlenia przeszkodowego, oświetlenia miejsca
startów i lądowań - FATO, miejsc postojowych śmigłowca – TLOF, wraz z radiowym
sterowaniem oświetlenia.
Projekt ogrodzenia terenu typu lotniczego (Ostrowie Wielkopolskim) lub innego
ogrodzenia (Polska Nowa Wieś – od strony drogi typu lotniczego, Gorzów Wielkopolski)
w zależności od klasy lotniska i lokalizacji obiektu.
Dla lokalizacji Polska Nowa Wieś gm. Komprachcice k. Opola, projekt bramy od strony
FATO wraz z radiowym sterowaniem tą bramą (ewentualnie sprzężony ze sterowaniem
oświetleniem FATO i TLOF z możliwością zdalnego uruchamiania ze śmigłowca).
Projekt zdalnego sterowania oświetleniem nawigacyjnym.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projekt systemu zabezpieczenia uruchomienia przesuwnicy do transportu śmigłowca
w przypadku niepełnego otwarcia bramy hangaru.
Projekt systemu kontroli dostępu.
Projekt monitoringu obiektu - CCTV.
Projekt zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3.
Projekt zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalacją.
Przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (w Polskiej Nowej Wsi,
w Gorzowie Wielkopolskim i w Sokołowie Podlaskim).
Projekt masztu antenowego.
Przełożenie anteny z baz tymczasowych do bazy docelowej do łączności VHF.
Wykonanie projektu przebudowy instalacji drenażowej (w Polskiej Nowej Wsi, w
Sokołowie Podlaskim) (ewentualnie w Michałkowie).
Inwentaryzacja i gospodarka zielenią, wycinka drzew.
Projekt zieleni.
Projekt instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,
Projekt robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze lub
wykonanie i zatwierdzenie w Okręgowym Urzędzie Górniczym planu ruchu zakładu
górniczego.
Projekt rampy i torowiska pod przesuwnicę w koordynacji z jej dostawcą.
Projekt koncepcyjny bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego oraz
szczegółowe wymagania SP ZOZ LPR względem budowy/przebudowy, ewentualnych
rozbiórek w obrębie poszczególnych baz oraz decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji, zezwoleń prezesa ULC
stanowią załączniki do SIWZ.

1) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamówienia dokumentację projektowokosztorysową budowy/przebudowy, rozbiórki obiektów budowlanych na terenie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa oraz
doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, położonych w Gorzowie
Wielkopolskim, Michałkowie gm. Ostrów Wielkopolski, Sokołowie Podlaskim
i Polskiej Nowej Wsi, finansowanych z funduszy samorządów lokalnych.
a. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektów budowlanowykonawczych przyłączy, zjazdu.
i.
Uzyskanie innych koniecznych decyzji, informacji, uzgodnień, odstępstw
od przepisów technicznych, ekspertyz, przygotowanie wniosków itp. dokumentów
wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, projektu,
przeprowadzenia postępowania administracyjnego, urzędowego i spraw wynikłych
w trakcie tego postępowania uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub
koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
ii.
Wykonanie badań i dokumentacji geologiczno-inżynierskich lub badań
geotechnicznych dla celów budowy i projektu pompy ciepła (dla całego obiektu).
iii.
Uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej/geotechnicznej jeśli będzie
to wymagane.
iv.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzędach (np. ZUD), uzyskanie
wszystkich innych niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców, opinii, wykonanie analiz
(np. ruchu, hałasu, itp.), decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia
na budowę.
v.
Projekt budowlany wszystkich koniecznych branż:
• architektonicznej,
• konstrukcyjnej,
• wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych,
• wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych,
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vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
b.
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.
x.

• teletechnicznych, sieci komputerowej, kontroli dostępu, alarmowej, dozorowej
(CCTV),
• instalacji przeciwpożarowej,
• instalacji paliwowej – stacja paliw ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego
i ewentualnym podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa wraz z opisami
i rysunkami oraz uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
Sporządzenie informacji do planu BIOZ dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Projekt budowlano-wykonawczy koniecznych przyłączy.
Projekty przyłączy muszą zostać uzgodnione z gestorami mediów i innymi urzędami,
organami jeśli zajdzie taka konieczność (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przyłączenia).
Przygotowanie koniecznej dokumentacji jako załączników do wniosków związanych
z realizacją projektu, postępowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnień,
opinii, pozwoleń na budowę, zgłoszenia budowy lub zgłoszenia robót budowlanych.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zgłosi budowę i/lub wykonanie robót
budowlanych, niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę dla ww. inwestycji.
Przeprowadzenie ewentualnych postępowań wyjaśniających z organami
administracji, urzędami.
Uzyskanie zgody prezesa ULC, instytucji, inspektoratów, organów administracji oraz
innych uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych w trakcie postępowania związanego
z uzyskiwaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
Określenie szacunkowych kosztów realizacji budowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego dla poszczególnych lokalizacji po 40 dniach od daty podpisania
umowy.
Wykonanie wizualizacji budynku oraz zagospodarowania działki po wykonaniu
wstępnej koncepcji oraz na koniec projektu budowlanego.
Etap 2: - wykonanie projektów wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich, oraz
przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Projekt wykonawczy wszystkich branż wraz z projektami uzupełniającymi (w tym
przygotowania terenu budowy) w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym
do sporządzenia, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę
na realizację robót oraz do realizacji inwestycji przez wykonawcę robót.
Projekt wykonawczy budowy stacji paliw z uwzględnieniem wszystkich koniecznych
branż, wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.
Detale architektoniczno-budowlane.
Aranżacja wnętrz z ich kolorystyką.
Aranżacja w zakresie kolorystyki elewacji, elementów zewnętrznych i pozostałych
rozwiązań architektonicznych, zawierająca detale.
Wykonanie listy projektów warsztatowych do wykonania przez wykonawcę robót
budowlanych.
Uzgodnienie inwestycji, dokumentacji z zarządzającymi lotniskami i z Urzędem
Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (o ile uzgodnienie okaże
się konieczne).
Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentów, uzgodnień, opinii, wyjaśnień od urzędów,
instytucji, organów administracji niezbędnych w trakcie postępowania do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót nie
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
Przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnień, uzyskanie opinii, ekspertyz,
odstępstw, złożenie wniosków niezbędnych do prawidłowego wykonania i osiągnięcia
celu, któremu ma służyć przedmiotu zamówienia.
Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowę.
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xi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy
powinny zawierać:
xii.
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż
z podaniem kodu CPV, wykonaną według ramowego układu szczegółowego (DZ. U.
2013 poz. 1129 z dnia 2.09.2004r.) :
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
2. Materiały i urządzenia.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonywanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiory robót i podstawy płatności.
9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy.
5.2.15. Kosztorys inwestorski określający wartość zaprojektowanej inwestycji wraz z kodami
CPV, opracowany w programie Norma (format pliku ath. oraz pdf.).
5.2.16. Kosztorys ślepy.
5.2.17. Przedmiar robót.
5.2.18. Kosztorys zbiorczy ZZK (zbiorcze zestawienie kosztów) wszystkich branż z podaniem
wszystkich kwot netto oraz brutto.
5.2.19. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji
inwestycji. (Wszystkie elementy z podziałem na poszczególne branże,
uwzględniający etapowanie prac, oraz do harmonogram ślepy do wypełnienia przez
wykonawcę robót (przy założeniu ze realizacja robót budowlanych będzie trwała
10 miesięcy, 2 miesiące pozwolenia na użytkowanie ).
1.

Etap 3
Wykonawca uzyska, własnym staraniem i kosztem ostateczną decyzję o pozwoleniu
na budowę,
oraz
uzyska
potwierdzenie
skutecznego
zgłoszenia
robót
niewymagających pozwolenia na budowę
decyzję pozwolenia na rozbiórkę dla każdej z inwestycji, a następnie przekaże
je Zamawiającemu.

1.

Etap 4
Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji oraz odbiorów
na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

1. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
Wizja lokalna:
Wykonawca Zobowiązany jest po podpisaniu umowy do dokonania wizji lokalnej (na
własny koszt) obiektów objętych przedmiotem zamówienia (po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym). Dokonaniu wizji lokalnej wybudowanej bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego w jednej z lokalizacji (Kraków-Balice, WrocławStrachowice, Kielce-Masłów, Zielona Góra-Przylep)
Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów:
Dokumentacja musi być sporządzona w wersji papierowej (drukowanej) i elektronicznej w
programach możliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft Word i Microsoft
Excel, Microsoft Project, Norma. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest PDF,
ale do celów informacyjnych i archiwalnych także w wersji edytowalnej (AutoCad).
Dokumentacja powinna być przekazywana w komplecie.
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Wykonawca sporządzi dokumentację dla każdej inwestycji w wersji: papierowej – 4
egzemplarzy oraz elektronicznej - 2 egz. na nośniku w postaci płyty CD/DVD. Nazwy
plików elektronicznych muszą wskazywać jednoznacznie na ich zawartość, lokalizację i
być podzielone na projekty budowlane, projekty budowlano-wykonawcze, projekty
wykonawcze i być pogrupowane branżami.
Przesyłanie dokumentacji projektowej:
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przesyłania części roboczych dokumentacji
projektowej drogą poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwiązań projektowych.
Czas realizacji:
został opisany w załączniku Istotne Postanowieniach Umowy
WYTYCZNE DO PROJEKTU W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJSIEC
KOMPUTEROWA:

1. całość zaprojektowanej instalacji w kategorii 6e, systemowo, od patchcordów wpiętych
w gniazda, do paneli krosowniczych w szafie serwerowej i patchcordów w niewpiętych,
włącznie z listwami i gniazdami. gwarancja 25 lat, reasekurowana przez producenta
rozwiązania, z certyfikatami.
2. ilości gniazd powinny wynikać z kart pomieszczeń (po uzgodnieniu z IT)
3. jako pojedynczy punkt sieciowy uważa się 2 gniazda RJ45 i 2 gniazda 230V
komputerowe (z kluczem mechanicznym, który musi zostać dostarczony)
4. na korytarzach obu kondygnacji należy zapewnić miejsce do instalacji po 1 punkcie
dostępowym sieci bezprzewodowej na każde skrzydło budynku. dodatkowo: 1 miejsce
instalacji (punkt sieciowy) pod sufitem hangaru (może być na ścianie dzielącej hangar
od cz. socjalnej), 1 na ścianie zewnętrznej przy bramie hangarowej, nad wejściem
do budynku (wys. min 3 - 4m). punkt dostępowy zewnętrzny zabezpieczony
w wodoodpornej skrzynce z antenami za zewnątrz niego, zasięg powinien obejmować
całą płytę przedhangarową, 1 punkt nad drzwiami serwerowi
5. wszystkie punkty dostępowe WiFi zasilane poprzez PoE, dopuszczalne zastosowanie
power-injectorów w serwerowni (potrzeba ustalić czy my kupimy sami sprzęt sieciowy,
czy będzie dostarczony wraz z instalacją, wg naszych wytycznych)
6. zabezpieczony dedykowany przepust z serwerowni bezpośrednio na dach, wyłącznie dla
celów IT, o średnicy 80mm
7. żadne przepusty na niskie prądy (LAN, SSWiN, KD, Tankomat) prowadzone w posadzce
nie mogą zakręcać pod kątem 90 stopni, należy je realizować podwójnym skrętem 2 x 45
8. przełącznik sieciowy min 24 porty np z serii Cisco WS-C3750 (szczegóły do uzgodnienia
z IT)
9. szafa serwerowa 48U, z przeszklonymi drzwiami i otwieranymi bokami.
KAMERY:

1. min 13 kamer (trzeba jeszcze raz dokładnie je policzyć) ze stosownym doświetleniem IR
jeśli to uzasadnione, w tym 2 wewnętrzne. kamery zewnętrzne w obudowach
wodoszczelnych, z ogrzewaniem, wszystkie połączenia logiczne poprzez sieć IP,
zalecane modele kamer z zasilaniem PoE, obiektywy staloogniskowe, min 2Mpix; kamery
wewnętrzne 'kopułkowe/DOME', obiektywy szerokokątne (minimum 90 stopni)
zmiennoogniskowe 3,6-9mm z regulacją przez operatora rejestratora, 3 kamery
zewnętrzne (obserwująca miejsce postoju śmigłowca, obserwująca miejsce tankowania,
obserwująca bramę wjazdową) z obiektywami o mniejszym kącie i większej ogniskowej,
pozwalające na elektroniczną regulację zoom-u przez operatora - odległość
2. rejestrator 16 kanałowy, zainstalowany w szafie serwerowej w serwerowni, firmy BCS np
BCS-NVR16042M-P PoE (ze względu na kompatybilność z posiadanym zintegrowanym
systemem kamer), połączony poprzez sieć komputerową z oprogramowaniem Smart
PSS w Centrali LPR, pozwalający na podłączenie 2 monitorów, wyposażony w min 2
dyski hdd sata o pojemności łącznie 8TB, rejestracja obrazu na lokalnych dyskach w
rejestratorach. minimalny okres przechowywania danych ze wszystkich kamer łącznie 30 dni, wg zasady rejestracji tylko zdarzeń, a nie w trybie ciągłym, mysz do obsługi
wyprowadzona do pomieszczenia operacyjnego w okolicy 1-szego monitora
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3. do rejestratora podłączyć 2 monitory min 24" pozwalające wyświetlać inne zawartości na
każdym z nich, jeden w pokoju operacyjnym (VGA), drugi w pomieszczeniu
wypoczynkowym (HDMI)
4. kamery na zewnątrz budynku, powinny widzieć podejścia do ścian i ściany, bramę
hangaru, płytę przedhangarowa oraz miejsce tankowania, wjazd na teren (bramę)
5. kamery wewnętrzne powinny pozwalać na dobry podgląd tego co dzieje się w hangarze
(instalacja kamer kopułkowych pod sufitem hangaru)
KONTROLA DOSTEPU (SKD):

1. instalacja wykonana w systemie Roger z czytnikami w systemie MIFARE, kompatybilnym
z posiadanymi rozwiązaniami (nie należy dostarczać kart). system połączony po sieci ip z
centralą zamawiającego
2. w system kontroli dostępu powinna być włączona tez stacja paliw na płycie
przedhangarowej (tankomat) umożliwiając, w uzgodnieniu z producentem stacji,
identyfikację tankującego i śmigłowca za pomocą posiadanych w LPR kart
magnetycznych w systemie MIFARE. czytniki jednostronne z klawiaturami przy wejściu
głównym, wejściu od płyty przedhangarowej, czytnik bez klawiatury - drzwi na korytarzu
przy pokoju inkubatorów od strony wejścia głównego. główny kontroler zainstalowany w
pomieszczeniu serwerowni
1) dwa czytniki lewostronne na bramie wjazdowej
2) czytniki na wejściu głównym i wejściu od strony płyty rozbrajające system alarmowy
(zintegrowane z systemem)
3) czytnik na wejściu do pomieszczenia oczekiwań od strony wejścia głównego
WYMAGANIA - klamka typu gałka, samozamykacz
UWAGA! czytnik funkcji kontroli czasu pracy przy pokoju operacyjnym
4) kontrola dostępu do pomieszczenia serwerowni
5) Wi-Fi w całej bazie, w każdym pokoju
6) czujki na oknach muszą umożliwiać uchylno-rozwierność okien
SSWIN:

1. system firmy Satel, kompatybilny z posiadanymi rozwiązaniami. w każdym otwieranym i
uchylnym oknie kontaktron, każde pomieszczenie wyposażone w czujkę ruchu pir,
umieszczoną nad drzwiami. serwerownia i pomieszczenia z oknami od strony
południowej - czujki dualne (PIR i MV), wejście na dach z kontaktronem lub poziomą
kurtyną IR, klawiatury szyfrujące przy głównym wejściu i przy wejściu od płyty
2. brama hangarowa z kontaktronem, drzwi w bramie z kontaktronem, na hangarze
odpowiednia ilość czujek aby objąć zasięgiem całe pomieszczenie.
3. sswin zintegrowany z kontrolą dostępu i połączony z centralą zamawiającego (należy
dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania centralnego) - za pomocą karty
SKD można uzbroić i rozbroić sswin, uprawnienia dla użytkowników zależne od stref,
konfiguracja sswin możliwą za pomocą oprogramowania w centrali, należy dostarczyć
odpowiednie moduły do połączenia z siecią IP zamawiającego
PODZIAŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY (sporządzony zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego)
TOM I/1 – DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz z opinią geologiczno-inżynierską/
geotechniczną oraz informacją BIOZ
TOM I/2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS I RYSUNKI) – MAŁA
ARCHITEKTURA (śmietnik, obudowa agregatu, wiatrowskaz, ogrodzenie) DROGI I PLACE
(w tym podstawowe detale) (, PLANSZA ZBIORCZA SIECI, SIECI ZEWENTRZNE (w tym
FATO), TECHNOLOGIA STACJI PALIW,PROJEKT ZIELENI
Tom II
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI (OPIS I
RYSUNKI):
ARCHITEKTURA
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ
KONSTRUKCJA
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE
INSTALCJE NISKOPRĄDOWE
Inne niewyspecyfikowane powyżej a niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
PROJEKTY WYKONAWCZE:
SPIS WSZYSTKICH RYSUNKÓW – TABELA ZBIORCZA RYSUNKÓW
TOM I/1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ARCHITEKTURA I DROGI
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLAN SYTUACYJNY
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLANSZA ZBIORCZA SIECI
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DETALE MAŁEJ ARCHITEKTURY
4. DETALE OBUDOWY ŚMIENTIKOWEJ/ AGREGATU ITP.
5. PLATFORMA ŚMIGŁOWCA oraz DETALE PLATFORMY
6. PLATFORMA ŚMIGŁOWCA – ZBROJENIE
7. PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE
TOM I/2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIECI SANITARNE
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. SIECI SANITARNE – PLANSZA ZBIORCZA SIECI
2. SIECI SANITARNE – PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZA WODY
3. SIECI SANITARNE – SCHEMATY WĘZŁOW SIECI WODOCIAGOWEJ
4. SIECI SANITARNE – PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
5. SIECI SANITARNE – PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6. SIECI SANITARNE – PROFILE SIECI CIEPŁOWNICZEJ
7. SIECI SANITARNE – SCHEMATY ODWODNIEŃ LINIOWYCH
TOM I/3 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIECI ELEKTRYCZNE
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. SIECI ELEKTRYCZNE – PLAN SYTUACYJNY (w tym kanalizacja teletechniczna)
2. SCHEMAT ZASILANIA BAZY
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
TOM I/4 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – TECHNOLOGIA PALIW
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. TECHNOLOGIA PALIW – SYTUACJA, SCHEMAT, WYPOSAŻENIE
2. TECHNOLOGIA PALIW – ZBROJENIE FUNDAMENTU ZBIORNIKA
3. ZBIORNIK NA ODSTOJE – SYTUACJA, RZUTY, PRZEKROJE, DETALE
TOM II/5 – PROJEKT WYKONAWCZY – OCHRONA PPOŻ.
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY
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2. RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLĘDNIENEIM PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE
(PODZIAŁ POZIOMY I PIONOWY – RZUT PARTERU/PIĘTRA/ PRZEKROJE
PODŁUŻNE I POPRZECZNE)
3. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA PZT I OBIEKTÓW
TOM II/1 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – ARCHITEKTURA
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. RZUT PARTERU – skala 1:50
2. RZUT 1 PIETRA - skala 1:50
3. RZUT DACHU - skala 1:50
4. KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU – co najmniej w 4 miejscach
5. ELEWACJE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ I OPISEM
6. DETALE OBUDOWY BUDYNKU - detale / przekroje attyk – dachowych/balkonowych,
posadzką hangaru, przekrój przez cokoły posadzki hangarowej, progi drzwi pomiędzy
pomieszczeniami znajdującymi się w hangarze a hangarem- z opisem/
7. DETALE BUDOWLANE BUDYNKU – detal ściany fundamentowej i cokołu
zewnętrznego, detale balkonu- przez próg okna balkonowego, okapnik balkonu, detal
obudowy balkonu – z opisem
8. ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ I BALKONOWEJ z
podaniem lokalizacji stolarki, parametrów technicznych takich jak: Uw, rodzaju oszklenia,
9. ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM
10. RZUT POSADZEK
11. PODŁOGA TECHNICZNA
12. WIDOK SCIAN (kuchnie, łazienki, toalety)
13. RZUT SUFITÓW
14. PROJEKT KUCHNI NA PARTERZE I PIĘTRZE
15. WYDZIELNIE AKUSTYCZNE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (szczególnie pom.
węzła cieplnego)
TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE–OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PARTERU
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PIĘTRA
PRZEKROJE
RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIĘTREM
RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM

R Y S U N K I K O N S T R U K C Y J N E – K O N S T R U K C J E MO N O L I T Y C ZNE
7. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA FILARÓW
8. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SŁUPÓW
9. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA NADPROŻY
10. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA PODCIĄGÓW
11. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SCHODÓW
12. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY POSADZKI HANGARU
13. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADOW
R Y S U N K I K O N S T R U K C Y J N E – K O N S T R U K C J E P R E F A B R Y K OWANE–ŻELBET
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14. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA DŹWIGARÓW
15. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO
16. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA ŚCIANY ŻELBETOWEJ
R Y S U N K I K O N S T R U K C Y J N E – K O N S T R U K C J E P R E F A B R Y K OWANE-STAL
17. RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH
18. RYSUNEK WARSZTATOWY SŁUPÓW STALOWYCH
19. RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADOW
20. RYSUNEK WARSZTATOWY BELEK WYMIANU POD ŚWIETLIKI DACHOWE
HANGARU
21. PROEJKT MASZTU ANTENOWEGO – POŁACZENIA, DETALE
TOM II/3 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – INSTALACJE SANITARNE
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU
2. INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIĘTRA
3. INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.W.U.
4. INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
5. INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIĘCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWN.
6. INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEŃ LINIOWYCH.
7. INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PARTERU
8. INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PIĘTRA
9. INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODŁOGOWE, RZUT PARTERU
10. INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODŁOGOWE, RZUT PIETRA
11. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA GRZEJNIKOW
KONWEKTOROWYCH
12. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILAJĄCEJ OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
13. INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO
14. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT I PRZEKROJE POMIESZCZENIA WĘZŁA
CIEPLNEGO
15. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, RZUT PARTERU
16. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, RZUT PIĘTRA
17. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, RZUT DACHU
18. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, PRZEKROJ A-A I B-B
19. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PARTERU
20. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PIĘTRA
21. INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA
TOM II/4 – PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. PARTER
2. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. PIĘTRO
3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁY. PARTER
4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁY. PIĘTRO
5. POM. SOCJALNE. PARTER. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH
6. POM. SOCJALNE. PIĘTRO. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH
7. SZAFA SZR I ROZDZIELNICA RA
8. ROZDZIELNICA GŁÓWNA SCHEMAT
9. ROZDZIELNICA GŁÓWNA WIDOK
10. ROZDZIELNICA REZERWOWANA Z AGREGATU SCHEMAT
11. ROZDZIELNICA PIĘTRA SCHEMAT
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12. ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA SCHEMAT
13. ROZDZIELNICA POMPY CIEPŁA SCHEMAT
14. SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEJNYCH ORAZ ROZDZIELNICA
15. KASETA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
16. SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM PŁYTY POSTOJOWEJ I PLATFORMY
17. SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM PRZESZKODOWYM I OŚW. TERENU
18. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA PARTER
19. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA PIĘTRO
20. INSTALACJA ODGROMOWA. OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKÓW RZUT
DACHU
21. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PARTER
22. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PIĘTRO
23. SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO I KONTROLI DOSTĘPU
24. SCHEMAT I RZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO/
25. SCHEMAT RTV/SAT
26. SZAFA DYSTRYBUCYJNA
TOM II/5 – PLAN ROZBIÓRKI/PRZEKŁADEK– o ile konieczne
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. PLAN SYTUACYJNY
2. RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE
Powyższy zakres jest zakresem minimalnym, projektant musi dochować należytej
staranności projekt był czytelny i zawierał wszystkie niezbędne elementy służące do
przygotowania oferty a także sprawnej realizacji robót budowlanych.
Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny być dokonane na wszystkich rysunkach
branżowych, których to uzgodnienie dotyczy.
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OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Rozporządzenie 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. Nr 130 poz. 1389) w układzie branżowym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U nr 202 poz. 2072, z
późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z późn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczeń
wyszczególnionych w załącznikach.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z późn. zm.), w ograniczonym zakresie, odniesieniu do
pomieszczeń wyszczególnionych załącznikach.
Przepisy BHP, sanepid, ppoż.
ICAO aneks 14 Załącznik 14 – „Lotniska”. Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk Tom II
– Heliporty.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i
wyposażenia,
a
także
w
sprawie
zezwoleń
udzielanych
instytucjom
i personelowi zaangażowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR
2003/19/RM DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003 roku w
sprawie
akceptowalnych
sposobów
spełnienia
wymagań
i
wytycznych
do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne
spełniania PART-145 –AMC).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 116, poz.
803 z późn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed
aktami bezprawnej ingerencji.
Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania Europejskich
wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień
w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
w
sprawie
wymagań
dla
lądowisk
(Dz. U. Nr 170 poz. 1791).
Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).
Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
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Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
w
sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 z
dnia 16.06.2003 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu
budowlanego
pod
względem
ochrony
przeciwpożarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).
Rozporządzenie
Ministra
Zdrowia
w
sprawie
rzeczoznawców
do
spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia
jednolitego
tekstu
rozporządzenia
Ministra
Pracy
i
Polityki
Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1649 i
1650 z dnia 28.08.2003 r. z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu
ropy
naftowej
i
produktów
naftowych
i
ich
usytuowania
(Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133, z
późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96. z późn.
zm.).
Innych nie wymienionych powyżej obowiązujących przepisach , które są konieczne do
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.
Obowiązujących/przywołanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.
ZAŁĄCZNIKI
Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Gorzowie Wielkopolskim
Załącznik nr 1.1
Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody, odprowadzenia ścieków oraz
odprowadzenia wód deszczowych, znak ZWTP/0474/15 z 24.08.2015 r. PWiK Sp. z o.o.
Gorzów Wielkopolski
Załącznik nr 1.2
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
OD2/ZR1/874/2015 z 18.09.2015 r. – Gorzów Wielkopolski.
Załącznik nr 1.3
Decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia WSR-I-6220.20.2015.WG z 22.10.2015 r.
Załącznik nr 1.4
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUA-III.6733.1.7.2016.J.M z dnia
19.02.2016.
Załącznik nr 1.5
Mapa ewidencyjna
Załącznik nr 1.6
Propozycja zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
w Gorzowie Wielkopolskim.
Załącznik nr 1.7
Mapa do celów projektowych.
Załącznik nr 1.8
Wypis z rejestru gruntów wydany przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.
Załącznik nr 1.9
Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny. Baza tymczasowa Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
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Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim
Załącznik nr 2.0
Mapa do celów projektowych.
Załącznik nr 2.1
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wody na terenie gminy Ostrów Wielkopolski nr
152/2015 z 05.11.2015 r.
Załącznik nr 2.2
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w
Kaliszu nr P/15/046864 z 23.10.2015 r. – Ostrów Wielkopolski.
Załącznik nr 2.3
Decyzja Wójta Gminy Ostrów Wlkp. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia OŚ 6220-15/2015 z 29.12.2015 r.
Załącznik nr 2.4
Propozycja zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
w Michałkowie gm. Ostrów Wielkopolski.
Załącznik nr 2.5 A
Decyzja prezesa ULC o zezwolenie na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i
technicznych cech lotniska Michałków nr ULC-LTL-4/5021-0012/02/16 z dnia 05.05.2016 r.
Załącznik nr 2.5 B
Załącznik nr 5 do pisma AERO/19/136/2016
Załącznik nr 2.6
Wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostę Ostrowskiego.
Załącznik nr 2.7
Mapa ewidencyjna Ostrowa Wielkopolskiego,
Załącznik nr 2.8
Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2016 r. o uzgodnieniu
inwestycji w zakresie melioracji wodnych.
Załącznik nr 2.9
Informacja o braku urządzeń melioracyjnych GP.4201-1/16 z dnia 18.02.2016 r.
Załącznik nr 2.10
Decyzja Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Załącznik nr 2.11
Postanowienie
Powiatowego
zarządu
Dróg
w
Ostrowie
Wielkopolskim
nr
PZD.6.5443.P.111.2016 z dnia 03.06.2016 r.
Załącznik nr 2.12
Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu OW
Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim
Załącznik nr 3.1
Warunki techniczne nr ZW-1/2016 z dnia 07.01.2016 r. dotyczące zasilania w wodę obiektów
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Aleja 550–lecia w Sokołowie Podlaskim
na dz. o nr Ew. 3501/2.
Załącznik nr 3.2
Warunki przyłączenia nr 15/R11/18779 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13.11.2015 r. –
Sokołów Podlaski
Załącznik nr 3.3
Decyzja Burmistrza Sokołowa Podlaskiego o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia GKS 6220.6.D.2015 z 21.09.2015 r.
Załącznik nr 3.4.1
Decyzja Burmistrza Sokołowa Podlaskiego nr 27/2015 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 03.11.2015r.

18

Załącznik nr 3.4.2
Postanowienie Burmistrza Sokołowa Podlaskiego do decyzji nr 27/2015 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego z dnia 04.05.2016r.
Załącznik nr 3.4.3
Postanowienie Burmistrza Sokołowa Podlaskiego do decyzji nr 27/2015 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego z dnia 19.06.2016r.
Załącznik nr 3.5.1
Decyzja Burmistrza Sokołowa Podlaskiego nr SiB.6341.63.2015 z dnia 15.01.2016 r.
pozwolenie wodnoprawne.
Załącznik nr 3.5.2
Decyzja Burmistrza Sokołowa Podlaskiego nr SiB.6341.35.2016 z dnia 25.07.2016 r.
pozwolenie wodnoprawne.
Załącznik nr 3.6
Zgoda odprowadzenie wód deszczowych WZMiUW nr S/ISO-4105.Up.4/16 z 16.02.2016 r.
Załącznik nr 3.7
Decyzja Burmistrza Sokołowa Podlaskiego o numerze ID.7230.1.12.2016 z 22.02.2016 r.
zgoda na lokalizacje kanalizacji deszczowej wraz z przyłącze w pas drogi miejskiej.
Załącznik nr 3.8
Mapa do celów projektowych.
Załącznik nr 3.9
Propozycja zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
w Sokołowie Podlaskim.
Załącznik nr 3.10
Operat wodnoprawny
Załącznik nr 3.11
Wypis z rejestru gruntów wydana przez Starostę Sokołowa Podlaskiego
Załącznik nr 3.12
Kopia mapy ewidencyjnej
Załącznik nr 3.13
Postanowienie Burmistrza Sokołowa Podlaskiego o nr MK.6124.2.132.2016 z dnia
03.10.2016r.
Baza Śmigłowcowej Służby
gm. Komprachcice k. Opola

Ratownictwa

Medycznego

w

Polskiej

Nowej

Wsi

Załącznik nr 4.1
Zobowiązanie Urzędu Gminy Komprachcice na budowę przyłącza wod.-kan.
BGR.7230.225.2015.JK z 05.11.2015 r.
Załącznik nr 4.2
Warunki przyłączenia Turon Dystrybucja S.A. nr WP/020596/2016/O03R02 z 08.04.2016 r.
Załącznik nr 4.3
Decyzja Wójta Gminy Komprachcice o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia BGR 6220.4.6.2015.RJ z 19.01.2016 r.
Załącznik nr 4.4
Mapa do celów projektowych
Załącznik nr 4.5
Propozycja zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
w Polskiej Nowej Wsi gm. Komprachcice k. Opola
Załącznik nr 4.6
Propozycja zagospodarowania terenu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
z podkładem mapowym w Polskiej Nowej Wsi gm. Komprachcice k. Opola
Załącznik nr 4.7
Mapa ewidencyjna wydana przez Starostę Opolskiego.
Załącznik nr 4.8
Wykaz podmiotów (wg jednostek rejestrowych) wydany przez Starosta Opolskiego.
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Załącznik nr 4.9
Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny. Baza tymczasowa Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego w Opolu.
Załącznik nr 4.10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BGR.6733.8.2016.GP z
25.08.2016 r.
Załącznik nr 4.11
Decyzja Prezesa ULC o zezwolenie na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i
technicznych cech lotniska Polska Nowa Wieś k. Opola ULC-LTL-4/551-0025/02/16 z
21.06.2016 r.
Załącznik nr 4.12
Załącznik nr 3 do Wniosku o wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych
cech lotniska Polska Nowa Wieś k. Opola.
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