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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonanie certyfikacji „Zielonych budynków” BREEAM budynku biurowo-usługowego,  

na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okulickiego i ul. Floriańskiej w Stalowej Woli, na działkach 
o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003. 

I. Opis zakładanego systemu certyfikacji  

1. Przedmiotem zamówienia jest certyfikacja w systemie „Zielonych budynków” BREEAM dla 
projektowanego budynku biurowo – usługowego na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 
i ul. Floriańskiej w Stalowej Woli, na działkach o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003. 

II. Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy 

1. Uzyskanie certyfikatu BREEAM dla planowanej inwestycji. 
2. Kompleksowe doradztwo i wsparcie Zamawiającego oraz dostarczenie Zamawiającemu certyfikatu 

BREEAM w tym między innymi: 
Certyfikacja budynku biurowo – usługowego w systemie BREEAM: 
a. Etap „Ocena wstępna”, tj.: 

i. analiza zgodności inwestycji z wymaganiami systemu BREEAM; 
ii. raport podsumowujący; 

iii. omówienie procesu certyfikacji dla Inwestora oraz pracowni projektowej; 
w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy 

b. Etap „Projektowanie”, tj.: 
i. zarejestrowanie projektu; 

ii. dostarczenie Zamawiającemu raportu zawierającego opis działań niezbędnych dla 
osiągnięcia przez Inwestycję zakładanej certyfikacji, łącznie z szacowanymi dodatkowymi 
kosztami poszczególnych działań, koniecznymi do poniesienia przez Zamawiającego; 

iii. dostarczenie Zamawiającemu oraz pracowni projektowej szczegółowych wytycznych oraz 
zestawień wymaganych dokumentów, dowodów oraz usług, które powinny być zebrane 
w celu udokumentowania wymagań sytemu certyfikacji; 

iv. przygotowanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich potrzebnych dla uzyskania 
lepszego wyniku certyfikacji analiz i opracowań; 

v. aktywne działanie w zakresie zwiększenia poprawy wyniku certyfikacji; 
vi. zebranie potrzebnej dokumentacji od zespołu projektowego, zapoznanie się z nią, 

złożenie wniosków w zakresie niezbędnych zmian projektowych oraz monitorowanie 
postępu prac; 

vii. warsztaty dla przedstawicieli Inwestora i przedstawicieli zespołu projektowego; 
viii. udział w spotkaniach z przedstawicielami Inwestora i przedstawicielami zespołu 

projektowego; 
ix. przedstawienie wykonanych zmian w projekcie; 
x. przygotowanie raportu z certyfikacji i przesłanie raportu do organizacji certyfikującej w 

celu weryfikacji, przy czym Wykonawca jest również zobowiązany do zapewnienia 
tłumaczeń niezbędnych dokumentów przedstawianych do w/w organizacji; 

xi. przygotowanie wytycznych dla Wykonawcy/-ów Budowlanych wynikających z sytemu 
certyfikacji BREEAM; 

xii. sfinalizowanie certyfikacji wstępnej skutkującej przyznaniem Inwestycji wstępnego 
certyfikatu 

w terminie do końca III kwartału 2021r. (planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę) 

c. Etap „Wykonawstwo”, tj.: 
i. sprawdzenie zgodności zrealizowanej inwestycji z dokumentacją projektową; 
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ii. skompletowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej; 
iii. odpowiednio częste wizyty na terenie budowy podczas budowy oraz na zakończonym 

obiekcie; 
iv. przygotowanie raportu końcowego z certyfikacji i przesłanie raportu do organizacji 

certyfikującej BREEAM w celu weryfikacji, przy czym Wykonawca jest również 
zobowiązany do zapewnienia tłumaczeń niezbędnych dokumentów przedstawianych do 
w/w organizacji – etap Construction Review; 

v. zapłata wynagrodzenia należnego asesorom BREEAM; 
vi. sfinalizowanie certyfikacji skutkującej przyznaniem Inwestycji końcowego certyfikatu; 

w terminie do końca IV kwartału 2023r. (planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie) 

3. Opłaty organizacji certyfikującej będą dokonane przez Wykonawcę 
4. Koszty niezbędnego personelu, szkoleń, materiałów w celu uzyskania certyfikacji dla przedstawicieli 

Inwestora, zespołu projektowego, wykonawców budowlanych będą poniesione przez Wykonawcę. 

III. Zakres dalszych obowiązków Wykonawcy: 
1. Tłumaczenia niezbędnej dokumentacji / dowodów na język angielski; 
2. Koszty dodatkowych analiz, opracowań, pomiarów niezbędnych dla uzyskania certyfikacji na zakładanym 

poziomie; 
3. Wypełnienie formularzy (latter templates) dla uzyskania certyfikacji; 

IV. Opis projektowanego budynku 
1. Założenia architektoniczne budynku biurowo – usługowego 

Projektowany budynek biurowo – usługowy zlokalizowany zostanie w Stalowej Woli, na działkach o nr 
ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003. 
Teren inwestycji usytuowany jest u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli w bliskim 
sąsiedztwie osiedla z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Od zachodu teren graniczy z istniejącą 
publiczną drogą – ul. Generała Leopolda Okulickiego oznaczonej jako 1KDW wg MPZP ,natomiast od 
południa z publiczną drogą – ul. Floriańska oznaczonej jako KU wg MPZP. 
Ze względu na kształt terenu opracowania zaproponowano budynek w południowo – zachodniej części 
działki. Zaprojektowano budynek o wysokości 3- kondygnacyji nadziemnych. Dla potrzeb funkcjonowania 
budynku przewiduje się realizację 1-kondygnacyjnego parkingu podziemnego. 
Zaprojektowano wjazdy na teren Inwestycji od ul. Floriańskiej. 
Przewiduje się wykonanie każdej kondygnacji na jednym poziomie co ułatwi projektowanie budynku i 
otoczenia w duchu projektowania uniwersalnego i kształtowania przestrzeni bez barier 
architektonicznych. 
Oczekiwana przez Zamawiającego powierzchnia użytkowa to ok. 5 000 m2. 
Powyższe parametry określone zostały na podstawie wstępnej koncepcji budynku biurowo – usługowego 
i mogą ulec nieznacznym modyfikacjom. 

 
1. Zespół projektowy (wielobranżowe biuro projektów) jest zobowiązane do współpracy z Zamawiającym w 

zakresie uzyskania certyfikatu BREEAM, w tym w szczególności do stosowania się do wskazówek i 
wytycznych Zamawiającego i niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego. 

2. Wykonane projekty (dokumentację projektową), zespół projektowy dostarczy Zamawiającemu w polskiej 
wersji językowej. 

 


