
§OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością" Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy opis przedmiotu zamówienia: 
ul. Radzymińska 121 i 123, 03-560 Warszawa 
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia (w systemie klasyfikacji CPV): 
Grupy usług 
kod CPV 
opis (nazwa) 
713 00000-1 
Usługi inżynieryjne 
Klasy usług 
kod CPV 
opis (nazwa) 
7132 0000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
7B5 0000-6 
Usługi inżynieryjne naukowe i _techniczne 
Kategorie usług 
kod CPV 
- 
opis (nazwa) 
7132 1000-4 

Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 


instalacji budowlanych 
71322 000-1 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
7135 4100-5 

Usługi odwzorowania cyfrowego 
7993 2000-6 

Usługi projektowania wnętrz 
Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 
Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Wysockiego 11 
03-371 Warszawa 
Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy: 
mgr inż. arch. Maciej Polakowski 
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Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 
1.	Strona tytułowa · 
2.	Część opisowa OPZ 
3.	Część informacyjna OPZ 
Cześć opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje wykonanie: 
1)	Inwentaryzacji stanu istniejącego; 
2)	Koncepcji architektonicznej w podziale na: · a. Koncepcję wstępną, 
· b. Koncepcję architektoniczną wraz z: 
i., szacunkiem kosztów zamierzenia inwestycyjnego; 
ii.	koncepcją branżową systemu nagłośnienia; 
iii.	koncepcją branżową systemu oświetlenia; 
iv.	koncepcją branżową systemu wentylacji i klimatyzacji; 
v.	koncepcją branżową systemów teleinformacyjnych; 
3)	Projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów 
projektowych w zakresie projektu przebudowy wejścia do budynku; 
4)	Projektu architektoniczno - budowlanego; 
5)	Przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 
6)	Projektu technicznego we wszystkich branżach wraz z: 
a.	opracowaniami kosztorysowymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót, 
b.	detalami architektonicznymi, 
c.	projektem wyposażenia wnętrz, 
d.	systemem identyfikacji przestrzennej wizualnej i dotykowej, 
e.	projektem instalacji sanitarnych, 
f.	projektem instalacji centralnego ogrzewania (projekt zamienny), 
g.	projektem instalacji elektrycznych, 
h.	projektem instalacji teleinformacyjnych, 
i.	projektem instalacji wentylacji, 
j.	projektem instalacji klimatyzacji, 
k.	ekspertyzą techniczną, 
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7) Wizualizacji i ilustracji dla rozwiązań projektowych; 
w zakresie zagospodarowania terenu dwóch lokali użytkowych L!I. Radzymińska według oczekiwań Zamawiającego zawartych w OPZ oraz według wytycznych operatu akustycznego przekazanego przez Zamawiającego. Zakres opracowania dotyczy lokali użytkowych nr 3 (481,12 m2 budynek A) i nr 6 
' 
(288,36 m2 budynek B). 
Dokument wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zamówienia. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Oferta ma obejmować wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące oraz uzyskanie opinii niezbędnych dla realizacji zamówienia. 
Lokale przeznaczone do zagospodarowania są zlokalizowane w DzielnicyTargówek m. st. Warszawy: 
•	Lokal nr 3 o powierzchni 481,12 m2 znajduje się w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 na działce ew. nr 117/2 i 120/1 obręb 4-10-06; 
•	lokal nr 6 o powierzchni 288,36 m2 znajduje się w budynku przy ul. Radzymińskiej 121 na 
działce; 
Lokale stanowią własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. Z o.o. i wynajmowane są przez Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warsza'\fl/y na podstawie umów najmu z dnia 09.07.2021. 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Powierzchnia lokali do zagospodarowania to lokal nr 3 o- powierzchni 481,12 m2w budynku A i lokal. nr 6 o powierzchni 288,36 m2 w budynku B. Zamierzenie inwestycyjne zakłada podział funkcji w lokalach: 
•	Lokal nr 3 jako miejsce przeznaczone na działalność warsztatową "Otwarty dom kultury", 
•	Lokal nr 6 jako przestrzeń wystaw i spotkań "Arte neum", W projekcie należy uwzględnić: 
•	uwarunkowania techniczne i funkcjonalne budynku, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
•	Wyniki badań oraz wytyczne wskazane w operacie akustycznym (Załącznik nr 1), 
•	przebudowę elewacji lokalu nr 6 na potrzeby zaprojektowania wejścia do budynku dostępnego dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi na obiekty wielkogabarytowe (szczegóły w pkt 4, Lokal nr 6 "Arteneum" 288,36 m2, tire „Wejście do budynku"; 
~ 
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Wstępne założenia projektowe przewidują zagospodarowanie lokalu z wyodrębnieniem stref funkcjonalnych: 
Lokal nr 6 "Arteneum" 288,36 m2: 
• 
Wejście do budynku, 
• 
Strefa wejściowa, 
• 
Strefa spotkań, 
• 
Strefa wystaw, 
• 
Sanitariaty, 
• 
Zaplecze socjalne, 
• 
Pokój wyciszenia, 
• 
Pokój' opieki, 
Lokal nr 3 "Dom Otwarty" 481,12 m2: 
• 
Węzeł sanitarny, 
• 
Strefa wejściowa, 
• 
Sala zajęć ruchowo-sportowych, 
• 
Sala zajęć muzycznych grupowych, 
• 
3 sale zajęć muzycznych indywidualnych, 
• 
Sala do zajęć plastycznych, 
• 
Sala zajęć tanecznych, 
• 
Pokój wyciszenia, 
• 
Pokój opieki, 
• 
Szatnia dla uczestników zajęć, 
• 
Przebieralnia z prys~nicem dla OzN, 
• 
Aneks kuchenny, 
• 
Zaplecze Socjalne, 
Lokale są w stanie deweloperskim po odbiorze powykonawczym. Na wyższych piętrach budynku 
I 
znajdują się lokale mieszkalne. W pozostałych lokalach usługowych znajduje się m.in. biblioteka 
' 
publiczna i sklep mato powierzchniowy. 
Zobowiązania Wykonawcy uzyskać w imieniu Zamawiającego: 
•	Opracować dokumentację projektowo - kosztorysową niezbędną do realizacji całego zamierzenia, 
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• 	Pozyskać opinie i uzgodnienia rzeczoznawców w zakresie: 
o . Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
o	Ochrony przeciwpożarowej budynku, 
o	Sanitarnohigienicznym, 
•	Pozyskać zgodę Projektanta budynku na planowaną przebudowę wejścia i elewacji, 
•	Pozyskać zgodę Wykonawcy budynku na planowaną przebudowę wejścia i budynku, 
•	Uzgodnić rozwiązania projektowe z administratorem obiektu: Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. Z o.o. 
Wypełnić obowiązki, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane, w tym w szczególności: 
•	wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez inne osoby, 
•	sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień iweryfikacji rozwiązań projektowych, 
•	sprawowanie nadzoru autorskiego. 
•	uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń innych dokumentów, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane, 
a.	przekazać Zamawiającemu: 
-oryginały wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane, 
=orvginałv wniosków o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych i/lub zgłoszeń wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonych w formie wymaganej przez Prezydenta m.st. Warszawy. 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
Obiekt ma być przystosowany do działań aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców dzielnicy Targówek, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami tj: 
• 
• 
osób z ograniczeniami w poruszaniu się, ?sób z ograniczeniami sensorycznymi, 
•	osób z ograniczeniami psychicznymi i umysłowymi, 
•	użytkowników wózków, 
•	osób z małymi dziećmi i z wózkiem dziecięcym, 
•	seniorów, 
.~· 
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' 
•	osób niskiego lub wysokiego wzrostu, 
•	dzieci, 
•	kobiet w ciąży, 
•	osób z otyłością, 
•	osób z obciążeniem (np. z bagażem), 
•	osób nieznających języka danego kraju. 
Realizacja przedstawionych poniżej celów szczegółowych wpłynie bezpośrednio na wzrost atrakcyjności okolicy, poprawę warunków życia mieszkańców miasta, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami. 
Celem inwestycji jest tapewnienie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni architektonicznej dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
W projektowaniu należy kierować się zasadami projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej dla osób ze śzczególnymi potrzebami. Należy przewidzieć dostosowanie lokali do potrzeb zarówno uczestników z niepełnosprawnościami jak i pracowników z niepełnosprawnościami. Dokumenty zawierające wytyczne w tym zakresie to.Wzorcowy Opis Dostępności (załącznik nr 2) oraz Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy, wskazane w zestawieniu dokumentów w pkt 9. ,,Przepisy 
/ 
prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego." 
Właściwości funkcjonalne dla obu lokali: 
W każdym z lokali przewiduje się jednoczesne przebywanie do 80 osób. 
	• 	Ogrzewanie 
Należy zaprojektować zmianę istniejącego ogrzewania grzejnikowego na system ogrzewania podłogowego, konieczne będzie przedstawienie projektu zamiennego administratorowi budynku. 
	• 	Drzwi i framugi 
Drzwi wewnętrzne obu lokali należy wyposażyć w oznaczenia numeru i nazwy pomieszczenia pismem dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących oraz w piśmie braille'a oraz z kodem NFC. 
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Drzwi lub framugi muszą kontrastować z kolorem ściany co najmniej na poziomie LRV=60. Ściany i narożniki należy zabezpie_czyć odbojami lub wysokimi listwami przypodłogowymi (do wysokości 30 cm). 
	• 	Meble i wyposażenie wnętrz: 
Co najmniej 1/3 miejsc siedzących w każdym z lokali musi być wyposażona w oparcia o wysokości 35- 45cm, podłokietniki o wysokości 22-30 cm i wysokość siedzenia 40-45cm. 
Należy zapewnić dostępność stołów: 
-	zapewnienie przynajmniej z jednej strony stołu możliwości podjechania wózkiem: wolna przestrzeń o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, 
umieszczanie stołów z miejscem dla użytkownika wózka: stół z blatem na wysokości (od poziomu podłoża): minimum 0,70 m (dolna powierzchnia blatu), optymalnie 80 cm i maksymalnie 90 cm (górna powierzchnia blatu), zapewnienie przestrzeni pod blatem o wysokości min. 70 cm, szerokości min. 90 cm i głębokości min. 60 cm. 
Należy stosować zróżnicowane elementy wyposażenia i mebli pełniących te same funkcje (np. różnych rodzajów siedzisk: z podłokietnikami lub bez, w różnych układach - bliskoi daleko od siebie, naprzeciwko siebie i w rzędach) -w każdym przypadku zaleca się różnorodność rozwiązań. 
• Instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne 
Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w przyciski alarmowe i przyciski kasowania z centralą w recepcji. 
Gniazda, kontakty, elementy kontroli należy zaprojektować zawsze w tych samych miejscach na wysokości zgodnej z zapisami Wzorcowego Opisu Dostępności - Załącznik nr 2 (np. włączniki światła na ścianie od strony klamki) i należy stosować włączniki z podświetleniem (świeci - włączone, nie świeci -wyłączone). Te elementy powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV ~ 60); 
Należy stosować urządzenia elektroniczne sterowane klawiszami lub przyciskami, (nie ekranami lub panelami dotykowymi) i wyposażyć je w oznaczenia w piśmie Braille'a. 
Należy zaprojektować system monitoringu w obiekcie wraz z centralą w każdym lokalu. 
• Oświetlenie: 
file_1.jpg
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Natężenie oświetlenia ogólnego na poziomie podłogi powinno wynosić min. 100 lx. 
System oświetlen_ia sztucznego całego lokalu musi posiadać możliwość płynnej regulacji natężenia . światła. 
Należy zaprojektować lub zastosować modułowy system do kontroli natężenia światła naturalnego dla fasad szklanych oraz system osobny system dla okien. System musi być sterowany elektronicznie i pozwalać na płynną regulację natężenia światła w pełnym zakresie. 
Należy stosować podświetlenia w poziomie podłogi w formie listwy przypodłogowej lub ciągu punktów świetlnych, wyznaczających kierunek i przebieg ciągów komunikacyjnych w przestrzeniach o mniejszym natężeniu światła. 
	• 	Wytyczne dot. Rozwiązań architektonicznvch: 
Należy zastosowań rozwiązania architektoniczne wywołujące wrażenie otwartości i wzajemnego przenikania się wnętrz. np. za pomocą przeszkleń przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu skupienia uwagi uczestników zajęć lub ścian mobilnych. 
Należy zaprojektować oznakowanie zewnętrzne lokali na ścianach od strony ul. Radzymińskiej wg. Systemu Identyfikacji Wizualnej przekazanej Projektantowi przez Zamawiającego. 
Należy zaprojektować sufit podwieszany (oraz pozostałe przegrody) zgodnie z wytycznymi operatu akustycznego (załącznik nr 1). 
' 
Należy stosować wszystkie powierzchnie podłóg o jednolitej barwie (bez wzorów) lub o wzorach o 
kontraście kolorystycznym nieprzekraczającym LRV=20. Należy zaprojektować skontrastowanie ścian i podłóg na poziomie nie mniejszym niż LRV=30. 
Podłogi i posadzki wykonywać w sposób zapewniający właściwości antypoślizgowe również w warunkach zamoczenia (np. pod vypływem wody ze zraszaczy p.poż); 
	• 	System -Identyfikacji Przestrzennej, wizualny i dotykowy, 
Węzły sanitarne powinny być wyposażone w plan dotykowy dla całego zespołu toalet, zlokalizowanv po stronie otwierania drzwi, na wysokości ok. 15-30 cm powyżej klamki. 
Należy stosować czytelne, kontrastowe i jednoznaczne piktogramy. 
	• 	Ewakuacja 
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Należy wyposażyć lokale w systemy alarmowe dostosowane do osób z niepełnosprawnością o sygnalizatorach świetlnych i dźwiękowych. Należy wyposażyć obiekt w urządzeniawspomagająca ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. Należy wvposażvć obiekt w dotykowe plany ewakuacji dla osób niewidomych oraz wyznaczyć kolorowe trasy ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością 
· intelektualną. 
Wszystkie komunikaty podawane przez system nagłośnieniowy w budynku należy podawać również przez systemy wspomagania słuchu. 
Należy zapewnić dodatkowe komunikaty głosowe, nakazujące opuścić budynek oraz tablice świetlne z takim komunikatem. 
Wzdłuż biegu korytarza należv zamontować poręcze pozwalające poruszać się w warunkach ograniczonej widoczności -wysokość montażu 1-1,1 m. 
Lokal nr 6 "Arteneurn" 288,36 m2 
W lokalu przewiduje się jednoczesne przebywanie do 80 osób. 
Do pomieszczeń zaplecza socjalnego i magazynu należy zapewnić system kontroli dostępu na kartę. Należy zaprojektować system ścian mobilnych do wydzielania wizualnego i akustycznego stref budynku w oparciu najbardziej racjonalny układ przestrzenny. Należy zaprojektować system kotar akustycznych wg. Wytycznych operatu akustycznego. 
•, Wejście do lokalu dla uczestników od strony ul. Radzymińskiej 
Należy zaprojektować wejście do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równego dostępu (jedno wejście dla wszystkich uczestników). W tym celu należv zastosować pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami o nachyleniu 5% i schody oraz uwzględnić niezbędną przebudowę elewacji lokalu. Dodatkowo należy zaprojektować drzwi/bramę na obiekty wielkogabarytowe od ulicy Gorzkowskiej w miejscu elewacji szklanej o wymiarach 300x319 cm wraz z niezbędną przebudową elewacji. Wejście należy oznakować czytelnym napisem 11Wejście", kontrastującym z tłem na poziomie co najmniej LRV=30. Na spoczniku przed drzwiami należy zapewnić co najmniej powierzchnię lS0xlS0 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować wycieraczki zlicowane z podłożem i rozwiązanie bezprogowe, a jeśli w procesie projektowania okaże się to niemożliwe, to po uzgodnieniach z zamawiającym można zastosować próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm, ze ściętym klinem. Należy zapewnić oświetlenie zewnętrznej strefy 
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wejściowej na poziomie min. 20 lx. Na dolnych końcach balustrad należy zastosować oznaczenie w piśmie Braillea z nazwą własną lokalu. 
• Wejście dla pracowników od strony dziedzińca wewnętrznego 
Należy zastosować wycieraczki zlicowane z podłożem i rozwiązanie bezprogowe, a jeśli w procesie projektowania okaże się to niemożliwe, to po uzgodnieniach z Żamawiającym można zastosować próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm, ze ściętym klinem. Należy zapewnić oświetlenie strefy wejściowej na poziomie min. 20 lx. Należy zapewnić przestrzeń manewrową min. 150x150 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować kurtynę powietrzną. 
• Strefa wejściowa 
Należy zapewnić przestrzeń manewrową min. 150x150 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować kurtynę powietrzną. Należy zaprojektować przebudowę wnętrza· lokali w zakresie istniejących schodów w konsekwencji zastosowania zewnętrznej pochylni. 
Należy zaprojektować recepcję z szatnią typu teatralnego dla 80 osób, dwa stanowiska pracy i wyposażyć szatnię w pętlę indukcyjną stanowiskową. Recepcję należy zaprojektować jako dostosowaną zarówno do obsługi jak i do pracy osób poruszających się na wózku zapewniając przestrzeń manewrową min. lS0xlS0cm po obu stronach recepcji. Recepcję należy zaprojektować jako dwa elementy o niezależnej konstrukcji: obudowę i meble biurowe. W obudowie należy przewidzieć miejsce na odłożenie torby/torebki przez uczestnika, jedno stanowisko do obsługi uczestnika przez pracownika stojącego i jedno stanowisko do obsługi uczestnika przez pracownika siedzącego oraz jedno stanowisko do obsługi uczestnika na wózku, zapewnia jąć miejsce na nogi od strony klienta o wymiarach co najmniej 90 cm szerokości, 70 cm wysokości i 60 cm głębokości. Dla potrzeb miejsc pracy należy zastosować biurka o regulowanej wysokości blatu w przedziale 0,6-1 m. Nad blatami należy zamontować listwę elektryczną. Należy zapewnić parametry wygodnej, ergonomicznej pracy przy biurku: 
•	regulowanej wysokości siedzenia i oparcia krzesła, 
•	odległości od monitora w przedziale 40-75 cm 
Recepcję należy oświetlić na poziomie min. 300 lx z wykorzystaniem źródeł światła znajdującymi się przed pracownikiem, u_nikać odbić światła i kontrastowych cieni. 
Należy zastosować wodotrysk z wodą pitną dostosowany do osób niskiego i wysokiego wzrostu oraz do użytkowników wózków. 
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Należy zaprojektować „kącik kawiarniany" ze stolikami i miejscami do siedzenia. 
	• 	Strefa spotkań na ok. 40 uczestników wydarzenia o powierzchni ok. 65 m2 
Należy zaprojektować wariantowe układy przestrzenne siedzisk i stolików dla różnych typów spotkań m.in. wykładów, spotkań nieformalnych, spotkań formalnych, szkoleń, pracy coworkingowej, wydarzeń i warsztatów artystycznych mogące pomieścić na raz ok. 40 osób. Wymagany jest projekt systemu nagłośnienia, oświetlenia oraz system wystawienniczy do podwieszania obiektów. Strefę należy wyposażyć w pętlę indukcyjną. 
• Strefa wystaw 
Należy zaprojektować przestrzeń do wystaw sztuk zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych, mało i wielkogabarytowych. Należy zaprojektować sufitowy system oświetleniowy i sufitowy system do podwieszania obiektów wystawowych oraz system nagłośnienia i system gniazd elektrycznych wysuwanych z podłogi. Strefę należy wyposażyć w pętlę indukcyjną. 
• Węzeł sanitarny, 
Należy zaprojektować węzeł sanitarny złożony z toalety dla mężczyzn i toalety dla kobiet do jednoczesnego przebywania 80 osób oraz toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Co 
. 
najmniej jedna kabina na płeć powinna być dostosowana do potrzeb osób starszych -wyposażona w 
obustronne pochwyty. Węzeł sanitarny musi być dostępny·ze strefy wejściowej przy zamkniętych ścianach akustycznych. Należy zaprojektować wpusty odpływowe we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. 
• Zaplecze socjalne (planowane zatrudnienie 3 pracowników) 
Należy zaprojektować zaplecze socjalne z aneksem kuchennym dla pracowników obiektu z toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz system magazynowania obrazów, środków czystości oraz mebli i przedmiotów projektowanych dla strefy spotkań. 
~ 
Aneks kuchenny: 
-	zapewnienie przestrzeni funkcjonalnej przy poszczególnych elementach wyposażenia: wysokość płaszczyzny roboczej: 70-80 cm, 
-	głębokość blatu roboczego: 55-60 cm, szerokość blatu roboczego: co najmniej 80 cm, 
-	pole płaszczyzny odstawczej przy zlewozmywaku i kuchence (jeśli się znajdują): co najmniej 40 cm; 
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-	elementy wyposażenia: uchwyty szafek i szuflad: duże, skontrastowane z tłem na poziomie min. LRV=60, z możliwością obsłużenia za pomocą jednej ręki, zapewniające wygodny uchwyt i oparcie 
-	Należy zastosować blaty robocie o wysokości regulowanej elektrycznie 
-	szafki stojące: dolna krawędź na wysokości 25 cm od podłogi (aby umożliwić dojechanie 
wózkiem), 
-	kuchenka elektryczna, z wypukłym panelem sterowania (bez panelu dotykowego), 
-	szafki wiszące: przynajmniej część montowana jako płytkie szafki na wysokości 45 cm nad 
blatem roboczym, 
	• 	Pokój wyciszenia 
Należy zaprojektować pomieszczenie ograniczające bodźce zewnętrzne przeznaczone dla osób w spektrum autyzmu, w technologii „box in box" wyposażony w meble do odpoczynku. 
	• 	Pokój do opieki i przewijania dzieci i osób dorosłych 
Pokój należy wyposażyć w przewijak na którym jest możliwe przewijanie osoby dorosłej i dzieci oraz w umywalkę i duży kosz na śmieci. 
Przewijak: 
-	wymiary nie mniejsze niż: 60 cm (optymalnie: 0,8-1 m) szerokości, min. 1,6 m (optymalnie: 1,8-2 m) długości, 
-	minimalne wytrzymywane obciążenie: 100 kg (optymalnie: 130-200 kg), 
-	wysokość płyty/ leża przewijaka: regulowana w przedziale 0,4-1 m powyżej poziomu 
posadzki, 
-	siła potrzebna do rozkładania i regulacji wysokości przewija ka - maksymalnie 25 N, przy czym możliwe jest zastosowanie systemów elektrycznych, obsługiwanych za pomocą pilota. 
Lokal nr 3 "Dom Otwarty" 481,12 m_2 
W lokalu przewiduje się jednoczesne przebywanie do 80 osób. 
Należy zaprojektować system kontroli dostępu na kartę do wszystkich sal warsztatowych, zaplecza socjalnego i magazynu, wraz z systemem rezerwacji pomieszczeń dla sal warsztatowych z niezbędną infrastrukturą. 
• Wejście do budynku 
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Należy zaprojektować wejście do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równego dostępu (jedno wejście dla wszystkich uczestników). W tym celu należy zastosować pochylnię dla osób z-niepełnosprawnościami o nachyleniu 5% i schody oraz uwzględnić niezbędną przebudowę elewacji lokalu. Dodatkowo należy zaprojektować drzwi/bramę na obiekty wielkogabarytowe wraz z niezbędną przebudową elewacji. Wejście należy oznakować czytelnym napisem „Wejście11, kontrastującvrn z tłem na poziomie co najmniej LRV=30. Na spoczniku przed drzwiami należy zapewnić co najmniej powierzchnię lS0xlS0 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować wy~ieraczki zlicowane z podłożem i rozwiązanie bezprogowe, a jeśli w procesie projektowania okaże się to niemożliwe, to po uzgodnieniach z zamawiającym można zastosować 
' 
próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm, ze ściętym klinem. Należy zapewnić oświetlenie 
zewnętrznej strefy wejściowej na poziomie min. 20 lx. Na dolnych końcach balustrad należy zastosować oznaczenie w piśmie Braille'a z nazwą własną lokalu. 
• Wejście dla pracowników od strony dziedzińca wewnętrznego 
Należy zastosować wycieraczki zlicowane z podłożem i rozwiązanie bezprogowe, a jeśli w procesie projektowania okaże się to niemożliwe, to po uzgodnieniach z zamawiającym można zastosować próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm, ze ściętym klinem. Należy zapewnić oświetlenie strefy wejściowej na poziomie min. 20 lx. Należy zapewnić przestrzeń manewrową ~in. lS0xlS0 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować kurtynę powietrzną. 
• Strefa wejściowa 
Należy zapewnić przestrzeń manewrową min. 150x150 cm poza polem otwierania się drzwi. Należy zastosować kurtynę powietrzną. Należy zaprojektować przebudowę wnętrza lokali w zakresie istniejących schodów w konsekwencji zastosowania zewnętrznej pochylni. 
Należy zaprojektować recepcję na dwa stanowiska pracy wyposażoną w pętlę indukcyjną stanowiskową. Recepcję należy zaprojektować jako dostosowaną zarówno do obsługi jak i do pracy osób poruszających się na wózku zapewniając przestrzeń manewrową lS0xlS0cm po obu stronach recepcji. Recepcję należy zaprojektować jako dwa elementy o niezależnej konstrukcji: obudowę i meble biurowe. W obudowie-należy przewidzieć miejsce na odłożenie torby/torebki przez uczestnika, jedno stanowisko do obsługi uczestnika przez pracownika stojącego i jedno stanowisko do obsługi uczestnika przez pracownika siedzącego oraz jedno stanowisko do obsługi uczestnika na wózku, zapewniając miejsce na nogi od strony klienta o wymiarach co najmniej 90 cm szerokości, 70 cm wysokości i 60 cm głębokości. Dla potrzeb miejsc pracy należy zastosować biurka o regulowanej 
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wysokości blatu w przedziale 0,6-1 m. Nad blatami należy zamontować listwę elektryczną. Należy zapewnić parametry wygodnej, ergonomicznej pracy przy biurku: 
•	regulowanej wysokości siedzenia i oparcia krzesła, 
•	odległości od monitora w przedziale 40-75 cm 
Recepcję należy oświetlić na poziomie min. 300 lx z wykorzystaniem źródeł światła znajdującymi się przed pracownikiem, unikać odbić światła i kontrastowych cieni. 
Należy zastosować wodotrysk z wodą pitną dostosowany do osób niskiego i wysokiego wzrostu oraz do użytkowników wózków. 
• Węzeł.sanitarny 
Należy zaprojektować węzeł sanitarny złożony z toalety dla mężczyzn i toalety dla kobiet do jednoczesnego przebywania 80 osób oraz toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Co najmniej jedna kabina na płeć powinna być dostosowana do potrzeb osób starszych - wyposażenie w obustronne pochwyty. Należy zaprojektować wpusty odpływowe we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Należy zaprojektować przebieralnię z prysznicem dostosowaną do potrzeb osób z 
n ie pełnosprawnością. 
• Szatnia dla uczestników, (planowana ilość uczestników- 60 osób) 
Należy zaprojektować ogólnodostępną szatnię z szafkami góra/dół. Co najmniej 1/3 szafek musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, czyli m.in. zapewniać pod.szafką przestrzeń na nogi osoby poruszającej się na wózku o szerokości min. 90 cm, wysokości min 70 cm, i głębokości min 60 cm i być zlokalizowana na wysokości w przedziale 0,4-1,1 m, a 1/3 wieszaków na wysokości 1,1 m. System zabezpieczania szafek należy dobrać na wzór rozwiązań stosowanych na pływalniach (,,zegarek na rękę") W miarę możliwości przestrzennych, szatnię należy wyposażyć w kabiny przebieralni. 
• Sala zajęć plastycznych (zajęcia m.in. z ceramiki, malarskie, rzeźbiarskie). 
Z Sali ma korzystać ok. 20 osób. Salę należy wyposażyć w zlew oraz kran techniczny. Należy zaprojektować wpusty odpływowe do łatwego utrzymania sali w czystości. Wykończenie podłogi należy zaprojektować z materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie czystości. Wyposażenie: piec do wypalania ceramiki, sztalugi, blaty robocze, 
• Aneks kuchenny: 
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Należy zaprojektować ogólnodostępny aneks kuchenny składający się z płyty grzewczej indukcyjnej,· piekarnika elektrycznego, mikrofalówki, lodówki oraz szafek i blatów roboczych. Nie przewiduje się prowadzenia zajęć kulinarnych. 
o	zapewnienie przestrzeni funkcjonalnej przy poszczególnych elementach 
wyposażenia: wysokość płaszczyzny roboczej: 70-80 cm, 
o	głębokość blatu roboczego: 55-60 cm, 
o	szerokość blatu roboczego: co najmniej 80 cm, 
o	pole płaszczyzny odstawczej przy zlewozrnvwakui kuchence (jeśli się znajdują): co najmniej 40 cm; 
o	elementy wyposażenia: uchwyty szafek i szuflad: duże, skontrastowane z tłem na poziomie LRV=60, z możliwością obsłużenia za pomocą jednej ręki, zapewniające wygodny uchwyt i oparcie 
o	Należy zastosować blaty robocze o wvsokości regulowanej elektrycznie 
o	szafki stojące: dolna krawędź na wysokości 25 cm od podłogi (aby umożliwić dojechanie wózkiem), 
o	kuchenka elektryczna, z wypukłym panelem sterowania (bez panelu dotykowego), 
o	szafki wiszące: przynajmniej część montowana jako płytkie szafki na wysokości 45 cm 
" 
nad blatem roboczym, 
	• 	Sala zajęć tanecznych 
Co najmniej jedna ściana powinna być pokryta lustrami do wysokości min. 2,5 mi być wyposażona w system umożliwiający ich zasłonięcie. Należy zaprojektować sufitowy system oświetlenia i nagłośnienia Sali. Salę należy wyposażyć w pętlę indukcyjną. Wyposażenie (drążki, drabinki) należy przewidzieć jako elementy mobilne. Należy zaprojektować podłogę z parkietu drewnianego. 
	• 	Sale do zajęć muzycznych 
o Sala do zajęć grupowych 
Należy zaprojektować salę w technologii „box in box". Należy zaprojektować system nagłośnienia. Salę należy zaprojektować jako przystosowaną do przeprowadzania nagrań studyjnych z osobnym pokojem reżyserskim wraz z niezbędną infrastrukturą. Parametry należy dobrać wg. wskazań operatu akustycznego. Salę należy wyposażyć w pętlę indukcyjną. 
o Sale do zajęć indywidualnych 
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Należy zaprojektować 3 sale w technologii „box in box": jedną salę do zajęć ze śpiewu oraz dwie sale do zajęć gry na instrumentach. 
	• 	Sala zajęć z zakresu nowych technologii 
Należy zaprojektować system gniazdek elektrycznych i aranżację wnętrza do obsłużenia warsztatów z wykorzystaniem zróżnicowanego sprzętu elektronicznego oraz przystosować salę do zajęć z technologii komputerowych. 
• Sala ruchowa , 
Co najmniej jedna ściana powinna być pokryta lustrami do wysokości min. 2,5 mi być wyposażona w system umożliwiający ich zasłonięcie. Należy zaprojektować sufitowy system oświetlenia i nagłośnienia Sali. Salę należy wyposażyć w pętlę indukcyjną. Wyposażenie (drążki, drabinki) należy przewidzieć jako elementy mobilne. Należy zaprojektować podłogę z parkietu drewnianego. 
	• 	Zaplecze socjalne (planowane zatrudnienie 3 osób) 
/ 
Należy zaprojektować zaplecze socjalne dla pracowników obiektu, system magazynowania mebli, środków czystości i przedmiotów projektowanych dla wyposażenia obiektu. 
	• 	Pokój wyciszenia 
Należy zaprojektować pomieszczenie ograniczające bodźce zewnętrzne przeznaczone dla osób w . spektrum autyzmu, w technologii „box in box" wyposażony w meble do odpoczynku. 
	• 	Pokój do opieki i przewijania dzieci i osób dorosłych 
Pokój należy wyposażyć w przewijak na którym jest możliwe przewijanie osoby dorosłej i dzieci oraz w umywalkę i duży kosz na śmieci. 
Przewijak: 
-	wymiary nie mniejsze niż: 60 cm (optymalnie: 0,8-1 m) szerokości, min. 1,6 m (optymalnie: 1,8-2 m) długości, 
minimalne wytrzymywane obciążenie: 100 kg (optymalnie: 130-200 kg), 
wysokość płyty/ leża przewijaka: regulowana w przedziale 0,4-1 m powyżej poziomu posadzki, 
siła potrzebna do rozkładania i regulacji wysokości przewijaka - maksymalnie 25 N, przy czym możliwe jest zastosowanie systemów elektrycznych, obsługiwanych za pomocą pilota. 
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Pozostałe założenia projektowe: 
Należy wykonać inwentaryzację lokali przed przystąpieniem do prac projektowych; Należy zaprojektować rozwiązania techniczne i urządzenia zapewniające dostępność architektoniczną obiektu; 
Należy spełnić wytyczne operatu akustycznego; 
Należy współpracować z ekspertem ds. Akustyki wnętrz na każdym z etapów inwestycji; Należy pozyskać uzgodnienia rzeczoznawców w zakresie niezbędnym do uzyskania 
' 
pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lokali oraz przekazania lokali do 
użytkowania, 
Należy wypełnić Wzorcowy Opis Dostępności dla każdego etapu projektowego; 5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
• Wymagania odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej: 
Zadania po stronie Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych: 
1.	Zamawiający dostarczy dokumentację powykonawczą w zakresie obu lokali pozyskaną od administratora budynku; 
2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość konsultacji, uzyskania opinii i uzgodnień z organami urzędu miasta st. Warszawy oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in .. projektowania uniwersalnego i przekazanie uwag projektantom do wdrożenia; 
Wymagania wobec Wykonawcy:: 
1.	Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania założeń projektowych na każdym z etapów prac projektowych: projektu koncepcyjnego na etapie wstępnym i na etapie koncepcji architektonicznej, projektu zagospodarowania, terenu, projektu architektonicznego, projektu . architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, w najwcześniejszym możliwym 
terminie; 
2.	Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania założeń projektowych Zamawiającemu w postaci ilustracji, wizualizacji lub makiet roboczych w skali dostosowanej do prezentowanych rozwiązań w celu sprawnej i precyzyjnej komunikacji z osobami z poza branży projektowej;_ 
3.	Uwzględnienie w pracach projektowych wytycznych dot. Etapowania inwestycji przekazanych projektantowi przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych; 
4.	Przygotowanie opracowań projektowych: a. Projektu koncepcyjnego: 
i.	Koncepcja wstępna 
ii.	Koncepcja architektoniczna branżowa; 
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b.	Projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane; 
c.	Projektu technicznego zawierającego m.in.: 
	i.	Rysunki detali wykonawcze dla wszystkich typów rozwiązań projektowych; 	\ 
ii.	Projekt Systemu Informacji Przestrzennej, wizualnej i dotykowej; 
iii.	Aranżację i zestawienie wyposażenia wnętrz, 
5.	Dokumentację należy przygotowywać kolejno i opracowywać kolejne etapy po uzgodnieniach i akceptacji Zamawiającego; 
6.	Na bazie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego przygotowany zostanie projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne. 
7.	Z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania wystąpi Zamawiający. 
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. nr 1609 z późn. zm.). 
6. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, wykończenia i zagospodarowania terenu 
Wszystkie obiekty i urządzenia budowlane muszą być zaprojektowane: 
•	zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym; 
•	zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i zapewniania dostępności zgodnie z przepisami odrębnymi; 
	·• 	zgodnie z warunkami i pozwoleniami uzyskanymi od właściwych jednostek organizacyjnych, 
•	zgodnie z uzgodnieniami pozyskanymi przez Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych m.in. w zakresie dostępności architektonicznej; 
•	przy uwzględnieniu wyrobów budowlanych i materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jakościowych spełniających wymagania. 
7.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 
Lokale stanowią własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. Z o.o. i wynajmowane są przez Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na podstawie 'umów najmu z dnia 09.07.2021. 
' 
Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. Z o.o. 
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8.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 
Akty Prawa lokalnego: 
•	"Standardy dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy" stanowiące załącznik nr 1 zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy zdnia 23 października 2017 r. (wymagana jest analiza możliwości wdrożenia zapisów w przypadku późniejszych zmian zarządzenia). 
Normy i inne dokumenty: 
•	Wymaga się zastosowanie Wzorcowego Opisu Dostępności na etapie: projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego i odbioru robót budowlanych; 
•	Normy ISO 19488:2016 w zakresie akustyki budynku; 
•	Normy obowiązujące w budownictwie, w tym w szczególności Polskie Normy przenoszące normy europejskie. 
Akty prawa krajowego: 
•	Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1062)) 
•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333z późń. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie tej Ustawy, w tym w szczególności: 
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2020 r. poz. 1609 z późn. zm) 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013 r. Nr 120, poz. 1126), 
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686) 
•	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy 
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:., 
•	Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
•	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy. 
•	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 761 z późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy. 
•	Ust~wa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy. 
•	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy. 
· • 	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy, w tym w szczególności: 
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), 
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 109 poz. 719), 
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 
•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronv środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,z późn. zm.) oraz.przepisv wydane na podstawie tej ustawy. 
9.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 
- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Tere~ nie jest położony w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej. 
- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
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,- 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery nie są wymagane do zaprojektowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie posiada raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. 
- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Pomiary są wymagane do zaprojektowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych (jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom} 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, 'a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowan'ia urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Zamawiający nie posiada .inwentaryzacji lokali objętych zamówieniem. 
- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
Zamawiający nie posiada warunków technicznych i realizacyjnych oraz pozwoleń 
na przyłączenie obiektów do istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg publicznych. 
- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
Wymagane jest uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. 
Wymagana forma zaprojektowania robót budowlanych, w tym m.in. wykonania projektów budowlanych i projektów wykonawczych: 
• w wersji elektronicznej: 
o pliki rysunków w formacie * .dxf i * .pdf 
•	oraz w wersji papierowej w pełnym zakresie; 
•	utrwalenie pełnego zakresu wersji papierowej w wersji elektronicznej, co najmniej w pliku *.pdf, oraz wersje edytowalne dokumentów przygotowywanych w procesorze tekstu, arkuszach kalkulacyjnych, a opracowania kosztorysowe w formacie zgodnym z darmowym 
' 
oprogramowaniem typu Norma Pro oraz w formacie * .html * .pdf. Całość plików należy przekazywać na płytach CD lub DVD_ oraz za pomocą internetowego transferu danych na 
adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 
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Wymagane przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej i zaprojektowanych robót budowlanych,
w tym m.in. projektów koncepcyjnych, architektonicznych, zagospodarowania terenu, budowlanych i wykonawczych: 
-	w wersji papierowej, w co najmniej 5. egzemplarzach, 
-	w wersji elektronicznej, w co najmniej 5. egzemplarzach (każdy egzemplarz 
na oddzielnej płycie CD lub DVD oraz za pomocą internetowego transferu danych na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego). 
- wizualizacje w wersji elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi i 72 dpi w 2 egz. Wraz z wirtualnym modelem 3D na podstawie którego zostały wykonane. 
Załącznik Nr 1 do OPZ - Operat akustyczny 
Załącznik Nr 2 do OPZ - Wytyczne akustyczne dla przegród 
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