
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
ogrodzenia kompleksu Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I ETAP, która 
stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla realizacji przebudowy 
ogrodzenia kompleksu Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ulicy 
Piłsudskiego 92 - 95.  
 

I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego dla osiągnięcia efektu 
rzeczowego tj. przebudowy ogrodzenia. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne 
roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę części ogrodzenia kompleksu Centralnego 
Ośrodka Szkolenia w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 92 na działce nr 6 oraz przy ulicy 
Piłsudskiego 95 na działce nr 1478/4 w obrębie ewidencyjnym nr 19.  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również zaprojektowanie ogrodzeń wewnętrznych. 
 
 Po stronie ulicy Piłsudskiego 92  przewiduje się zaprojektowanie przebudowy ogrodzenia 
w następujący sposób (numeracja odcinków wg szkicu sytuacyjnego): 
 

 na odcinku 46÷50 planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 wykonanie fundamentów betonowych z ewentualnymi elementami ścianek 

oporowych, 
 wymurowanie ogrodzenia ze słupkami z cegły ceramicznej z przęsłami pełnymi 

wymurowanymi z cegły ceramicznej, 
 ogrodzenie wysokości min. 1,80 m, 
 poszerzenie i przebudowę wjazdu przy południowej ścianie budynku nr 46, 
 wymianę 2 sztuk bram wjazdowych na bramy rozwieralne, dwuskrzydłowe                               

z napędem, sterowane z budynku nr 46 przyciskiem oraz pilotem, 

 montaż 2 sztuk automatycznych szlabanów sterowanych z budynku nr 46 przyciskiem 
oraz pilotem. 

 na odcinku 50÷51÷54 planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 wykonanie fundamentów betonowych, 
 budowę ogrodzenia o wysokości min. 1,80 m z ażurowych przęseł stalowych 

na słupkach murowanych z cegły, z cokołem z cegły na fundamencie betonowym, 
 likwidację bramy wjazdowej od strony ulicy Chałubińskiego wraz z likwidacją 

podjazdu. 

 na odcinku 110÷111 (wewnętrzne ogrodzenie) planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 budowę ogrodzenia o wysokości 1,50 m z przęseł stalowych na słupkach stalowych 

obsadzonych, obetonowanych w gruncie, 

 wymianę 2 sztuk bram wjazdowych na bramy dwuskrzydłowe, rozwieralne z furtkami. 
 
Na odcinkach 46÷50 i 50÷51÷54 należy ogrodzenie dodatkowo zabezpieczyć drutem 
kolczastym, żyletkowym, prostym w 3 rzędach.  
 
Długość ogrodzenia po stronie ulicy Piłsudskiego 92 wynosi ok. 771,0 m. 
 
Po stronie ulicy Piłsudskiego nr 95 przewiduje się zaprojektowanie przebudowy ogrodzenia                         
w następujący sposób: 

 na odcinku 2÷1÷19÷16 planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 wykonanie fundamentów betonowych, 
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 wymurowanie ogrodzenia o wysokości 180 cm ze słupkami z cegły ceramicznej                       
z ażurowymi przęsłami stalowymi na cokole ceglanym, 

 wymianę siłowników bramy wjazdowej na odcinku 1÷19 (przy budynku nr 22, wjazd 
na parking), 

 wymianę furtki zamykanej na elektrozaczep wraz z czytnikami kart zbliżeniowych, 
 remont słupów przybramowych wraz z wymianą lamp oświetleniowych, 
 na odcinku 15÷16 ( przy budynku nr 20) planuje się wymianę furtki zamykanej 

na elektrozaczep wraz z czytnikami kart zbliżeniowych oraz siłowników bramy 
wjazdowej, 

 wymianę furtki i bramy wjazdowej rozwieralnej dwuskrzydłowej otwieranej ręcznie 
(do kaplicy – budynek nr 22). 

 na odcinku 2÷3,4÷6÷29÷25÷22÷20÷11 planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 wykonanie fundamentów betonowych, 
 budowę ogrodzenia o wysokości 180 cm z przęseł stalowych na słupkach stalowych 

obsadzonych w cokole betonowym, 

 wykonanie dwóch sztuk bram rozwieralnych, dwuskrzydłowych z furtkami (od ulicy 
Rolnej i Kopernika). 

 na odcinku 3÷4 (brak ogrodzenia) planuje się: 
 wykonanie fundamentów betonowych, 
 budowę ogrodzenia o wysokości 180 cm z przęseł stalowych na słupkach stalowych 

obsadzonych w cokole betonowym. 

 na odcinku 6÷9 ogrodzenia (wewnętrznego) planuje się: 
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
 budowę ogrodzenia ażurowego o wysokości 180 cm ze słupkami stalowymi 

obetonowanymi w gruncie z przęsłami ażurowymi, stalowymi. 
 
Na odcinku  2÷4÷5÷6 należy ogrodzenie dodatkowo zabezpieczyć drutem kolczastym, 
żyletkowym, prostym w 3 rzędach.  
  
Długość ogrodzenia po stronie ulicy Piłsudskiego 95 wynosi ok. 1286,0 m. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych pasa drogowego oraz przygotowanie wniosku o uzgodnienie projektów z Zarządcą 
Drogi. 
 
Dla prawidłowego określenia zakresu rzeczowego zadania prace projektowe powinny być 
poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji do celów projektowych. 
 
W ramach zamówienia należy dokonać inwentaryzacji ewentualnych drzew i zieleni kolidujących                 
z planowanym ogrodzeniem. W przypadku takiej sytuacji należy przygotować wniosek o ich 
usunięcie do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. 
 
II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 
Opis stanu istniejącego.  
Istniejące ogrodzenie Ośrodka planowane do przebudowy w I etapie, w zależności od odcinka 
wykonane jest w różnych technologiach.  
 
Działka przy ulicy Piłsudskiego 92 jest wygrodzona w następujący sposób: 
 

 na odcinku 50÷51÷54 ogrodzenie jest ażurowe, słupki stalowe z ceownika 100, cokół 
ceglany otynkowany na fundamencie betonowym. Wypełnienie  między słupkami z ramy 
stalowej o wymiarach 3,60 x 1,80 m wykonanej z kątownika 45 x 45. Na cokołach ceglanych 
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występują liczne ubytki tynku i spękania cegieł. Część słupków wymaga wzmocnienia 
ze względu na zbyt wiotką konstrukcję w stosunku do wymiarów przęseł; 

 na odcinku 46÷50 ogrodzenie jest murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane, 
słupki są o wymiarach 51 x 51 cm, cokół murowany na fundamencie ceglanym, przykrycie 
słupków i cokołów czapami betonowymi. Przęsła pomiędzy słupami są wykonane jako pełne 
murowane z cegły ceramicznej. Ogrodzenie od góry zabezpieczone trzema rzędami drutu 
kolczastego. Mur ogrodzeniowy w chwili obecnej jest w dużej części spękany, słupki 
ogrodzeniowe w części spękane, zwieńczenia słupków w znacznej części uszkodzone. 
Ogrodzenie na znacznym odcinku odchylone od pionu; 

 

 na odcinku 110÷111 (ogrodzenie wewnętrzne) ogrodzenie ażurowe ze słupkami                            
z kształtowników stalowych obsadzonych w cokole betonowym, przęsła między słupkami         
z ram stalowych wypełnionych kształtownikami stalowymi lub siatką ogrodzeniową z drutu 
stalowego. 

 
Po stronie ulicy Piłsudskiego 95 działka wygrodzona jest w następujący sposób:  
 

 na odcinku 1÷2, 16÷19 ogrodzenie ażurowe, murowane z cegły wapienno – piaskowej, 
słupki o wymiarach 75 x 50 x 240 cm przykryte czapami betonowymi, wypełnienie między 
słupkami z ramy stalowej o wymiarach 2,70 x 1,50 m wykonanej z płaskowników 10 x 20 
mm. Ogrodzenie na znacznym odcinku jest odchylone od pionu na stronę posesji, elementy 
stalowe skorodowane; 

 na odcinku 2÷3, 4÷5, 20÷22÷25÷29÷6 ogrodzenie ażurowe ze słupkami 
z kształtowników stalowych, przęsła między słupkami z ram stalowych wypełnionych siatką 
z drutu stalowego. Ogrodzenie w znacznym stopniu wyeksploatowane: wygięte słupki 
i ramy stalowe, ubytki w wypełnieniach ram przęsłowych, skorodowane elementy stalowe. 
Część ogrodzenia od ulicy Rolnej nie dostosowana pod względem wysokościowym 
do poziomu ulicy; 

 na odcinku 5÷9, 11÷20 ogrodzenie ażurowe ze słupkami z kształtowników stalowych 
obetonowanych w gruncie, wypełnienie między słupkami siatką z drutu stalowego. 
Ogrodzenie wyeksploatowane: połamane słupki, skorodowana siatka stalowa. 

 
III. USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW 

WYNIKOWYCH DO UWZGLĘDNIENIA W PROCESIE PROJEKTOWANIA. 
 
W projektowaniu uwzględnić niezbędne wymagania wynikające z:  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. poz. 1422 
z 2015 r., 

 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r. 

 
IV. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 
  
Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowej (w wersji papierowej). 

1. Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania na aktualnej mapie projektowej 
na bazie mapy zasadniczej będącej w zasobie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie  – 4 egzemplarze, (koszty opracowania mapy ponosi Wykonawca),  

2. Projekty wykonawcze dla każdej z branż oddzielnie pozostające w zgodności z projektem 
budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową –7 egzemplarzy, 

3. Przedmiary robót dla każdej z branż (odrębnie dla każdego odcinka ogrodzenia dla działki 
przy ul. Piłsudskiego 92 i 95) w ilości 3 egzemplarzy tj.:  

Koszalin ul. Piłsudskiego 92 

1. odcinek 46÷50 
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2. odcinek 50÷51÷54  

3. odcinka 110÷111  

Koszalin ul. Piłsudskiego 95 

1. odcinek 2÷1÷19÷16 

2. odcinek 2÷3,4÷6÷29÷25÷22÷20÷11 

3. odcinek 3÷4 

4. odcinek 6÷9 

4. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż (odrębnie dla każdego odcinka ogrodzenia 
dla działki przy ul. Piłsudskiego 92 i 95) w ilości 3 egzemplarzy  pkt 3 ,  

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w podziale na branże - szt. 3  
6. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i projektu odtworzenia 

nawierzchni utwardzonych pasa drogowego oraz uzgodnienie w/w projektów z Zarządcą 
Drogi - szt. 4 

 
Do kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną 
(na płytach CD) w 2 egz. w tym: 

1) w wersja edytowalna – pliki np. rysunki - format DWG, kosztorysy - format Rodos, opisy – 
MS Word; 

2) w wersji nieedytowalnej – opisy, rysunki, kosztorysy – pliki PDF. 
 
Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2018 r. 
 


