
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa zamówienia: 

Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach projektu: Hajnówka – 

opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-

2020 

2. Nr sprawy: R.271.5.4.2022 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno- 

projektowej budowy 2szt. (dwustanowiskowych) stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych o mocy min. 50kW na terenie Miasta Hajnówka, która będzie stanowić 

podstawę do wykonywania dalszych działań w celu budowy i udostępnienia obiektu dla 

posiadaczy pojazdów elektrycznych. 

4. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

a) Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji 

zamówienia, mapy geodezyjnej, badań, opinii, decyzji, uzgodnień. 

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. 

c) Dokonania  skutecznego  zgłoszenia  robót  organowi  administracji  architektoniczno-

budowlanej. 

d) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowej budowy 

ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

e) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie: 

- zasilania stacji w energię elektryczną, 

- budowy stacji ładowania, 

- ew. przebudowy miejsc postojowych zlokalizowanych przy stacji. 

f) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 
 
 
 
 

 

g) Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów. 

h) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 

i) Przekazanie zamawiającemu pełni praw autorskich do opracowanej dokumentacji. 

j) Udzielenie gwarancji na opracowaną dokumentację na okres 36 miesięcy. 

k) Wykonywania 4-krotnej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 

trwania okresu gwarancji. 

5. Zakres opracowanej dokumentacji : 

a) projekt budowlany – 3 egz., 

b) projekt wykonawczy – po 3 egz. każdej z branż, 

c) przedmiar robót – po 2 egz. każdej z branż, 

d) kosztorys inwestorski – po 2 egz. każdej z branż, 

e) Kosztorys ofertowy – po 2 egz. każdej z branż, 

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz. każdej z branż. 

Podana liczba egzemplarzy określa ilość poszczególnych opracowań, które 

Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu i nie uwzględnia ona egzemplarzy 

niezbędnych do uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na 

wykonanie robót budowlanych. 

6. Klasyfikacja zamówienia (wg CPV): 

Kod główny: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

7. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy. 

 


