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załącznik nr 7 do siwz 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO  

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie  robót 

remontowych w obiektach służbowych KMP  w Szczecinie   przy ul. Kaszubskiej 35”.   

2. Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 

o odpowiedniej specjalności. Należy ją  sporządzić zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 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. Nr 202, poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tych obiektów lub robót 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę i późniejszego 

użytkowania zgodnie ze szczegółowymi przepisami. 

4. Projekty  muszą posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego i oświadczenia o ich  kompletności. 

5. Przyjęte rozwiązania odpowiadać będą zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim 

Normom i przepisom techniczno – budowlanym. 

6. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w projektach, 

specyfikacjach wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Projekty muszą być spójne 

i skoordynowane we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

7. Przy opracowaniu przedmiotowych projektów konieczne jest zapoznanie się z będącym                   

w posiadaniu Zamawiającego projektem „Termomodernizacja budynków służbowych KMP                     

w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie”, opracowanym przez Biuro Projektowe Canea 

Inżynieria i Komputery- Artur Polakowski, 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4” , zwanym dalej 

„Projekt Termomodernizacji” i uwzględnienie przyjętych w nim rozwiązań. W przypadku wyraźnych 

uzasadnionych kolizji w rozwiązaniach Zamawiający spowoduje wprowadzenie przez autora tego 

projektu odpowiednich zmian. 

8. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania we wszystkich budynkach: izolacji 

przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, wymiany stolarki okiennej wraz                            

z parapetami, wymiany  ewentualnych krat, wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiany 

instalacji ciepłej wody użytkowej i c.o., a także docieplenia stropu poddasza budynku C i D -  prace 

te ujmuje „Projekt Termomodernizacji”. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy , po ogłoszeniu wyników przetargu, będące w jego posiadaniu 

inwentaryzacje budynków „A”, „B” „C” i „D” oraz wycinek z mapy zasadniczej nieruchomości przy 

ul. Kaszubskiej 35. 

9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem zaintresowanych oferentów. 

10. Przedmiot zamówienia przewiduje: 

a) wykonanie projektu budowlanego w 6 (sześciu) egzemplarzach, z których cztery przekazane 

zostaną Zamawiającemu, a dwa pozostaną w Urzędzie Miasta jako załączniki do decyzji 

pozwolenia na budowę oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2szt.) w formie dwg. dla 

każdego zakresu umowy oddzielnie. 
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b) wykonanie projektu wykonawczego w 4 (czterech) egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD (2szt.) w formie pdf i dwg. w programie autocad dla każdego zakresu umowy 

oddzielnie. 

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż  

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w wersji papierowej po 2 egz. i w wersji 

elektronicznej (2 CD)  w pdf i w programie word dla każdego zakresu umowy oddzielnie. 

d) wykonanie przedmiarów (w wersji papierowej 2 egz), kosztorysów inwestorskich (w wersji 

papierowej 3 egz) i nakładczych dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych (wersji papierowej po 2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 CD)  w pdf i w programie 

Norma PRO (lub innym odczytywanym przez ten program) dla każdego zakresu umowy 

oddzielnie.  

e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w przypadku  

zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia,  w wersji papierowej po 2 egz. i w wersji elektronicznej (2 CD)  w pdf i w programie 

Word dla każdego zakresu umowy oddzielnie. 

f) uzyskanie zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na 

udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, 

a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków 

technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarnohigienicznych, uzgodnień                       

z konserwatorem zabytków, 

g) pełnienie nadzoru autorskiego, 

h) Zamawiający wymaga zgodnie z umowami o wykonanie poszczególnych części umowy    

wykonanie określonego zakresu usługi w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy  umożliwiającego przygotowanie zamówienia publicznego na dany zakres robót 

budowlanych, co wiąże się z koniecznością przekazania Zamawiającemu do tego dnia 

niewadliwego projektu wykonawczego wraz  z kosztorysami  inwestorskimi i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót.  

Dokumentacja musi spełniać wymogi związane z przeprowadzeniem  procedur przetargowej na 

roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)   

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT – BUDYNEK “A” 

Dane o obiekcie – przedmiotowy budynek jest obiektem historycznym podlegającym ochronie 

konserwatorskiej, figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Kształt budynku prostokąt o wymiarach 

165,10 x 16,50 m. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, posiada parter i dwa piętra na całej 

powierzchni budynku i trzecie piętro w częściach zwanych wieżyczkami oraz poddasze. Dach na 

przeważającej części jest dwuspadowy, jedynie w częściach ograniczonych attykami czterospadowy. 

Komunikację w budynku stanowi sześć klatek schodowych. W budynku istnieją nieczynne szyby 

windowe. Wejście główne do budynku od strony  ul. Kaszubskiej. 

Powierzchnia zabudowy  - 2493,55 m2 

Powierzchnia użytkowa  -  9945,26 m2 

Kubatura    -  42 592 m3 

  
 
1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

A.PIWNICE 

1. Korytarze      - 368,00 m2 

2. Magazyny      - 551,58 m2 

3. Klatki schodowe     - 33,95 m2 
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4. Pomieszczenia gospodarcze    - 29,24 m2 

5. Suszarnia      - 5,65 m2 

6. Wentylatornia      - 22,45 m2 

7. Szatnie       - 242,99 m2 

8. Pomieszczenia WC     - 7,19 m2 

9. Pomieszczenia natrysków    - 28,83 m2 

10.Umywalnia z przedsionkiem    - 18,70 m2 

11. Szyby windowe     - 8,06 m2 

12. Pom. Techniczne     - 54,74 m2 

13. Pomieszczenie socjalne    - 15,77 m2 

14. Archiwum      - 91,31 m2 

15. Pomieszczenia konserwatorów   - 44,58 m2 

16. Warsztat konserwatorów    - 91,98 m2 

17. pomieszczenia Wydziału Prewencji   - 58,55 m2 

18. Pomieszczenia łączności    - 14,50 m2 

19. Kotłownia + przedsionek + węzeł   - 61,38 m2 

 

B. PARTER 

1. Pomieszczenia biurowe     – 924,61 m2 

2. WC+ przedsionek     – 53,06 m2 

3. Korytarz       – 215 m2 

4. Klatki schodowe     – 152,37 m2 

5. Magazyny      – 55,63 m2 

6. Szyb windowy      – 7,78 m2 

7. Hol wejściowy      – 73,19 m2 

8. Serwerownia      – 63,97 m2 

 

C. I PIĘTRO 

1. Pomieszczenia biurowe     – 1244,70 m2 

2.Gabinet lekarski      – 33,60 m2 

3. Pomieszczenia WC     - 24,01 m2 

4. Klatka schodowa     – 164,47m2 

5. Korytarz       – 376,05 m2 

6. Magazyn       –15,42 m2 

7. Szatnia       – 11,19 m2 
 

D.II PIĘ TRO 

1.Pomieszczenia biurowe     – 1336,95 m2 

2.Pomieszczenia WC     – 39,76 m2 

3.Korytarz       – 187,01 m2 

4. Klatka schodowa     – 136,81 m2 

5. Natrysk       – 11,62 m2 

6.Szyb windowy      – 6,26 m2 

7. Magazyn       – 17,46 m2 

 

E. III. PIĘTRO 

1.Magazyn       – 281,32 m2 

2. Pomieszczenia biurowe     – 338,89 m2 

3.Pomieszczenia WC     – 6,87 m2 

4. Korytarz       – 41,0 m2 

5. Klatka schodowa     – 162,47 m2 

6. Szyb windowy      – 6,08 m2 

7.Archiwum      – 22,08 m2 
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2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNEK  „A” 

 

1. Remont poddasza celem uzyskania  dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na:  

a) pomieszczenia biurowe i pomocnicze dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  

o powierzchni około 450 m2, w tym pomieszczenie sekretariatu i  gabinet N-ka,  

b) pomieszczenia biurowe i pomocnicze dla Wydziału PG  o powierzchni około 450m2 

w tym pomieszczenie sekretariatu, gabinet N-ka  i Z-cy,  

c) pomieszczenia biurowe i pomocnicze dla Wydziału Prewencji o powierzchni ok. 550m2, 

w tym pomieszczenie sekretariatu i  gabinet N-ka oraz Z-cy,  

d) pomieszczenia biurowe  i pomocnicze dla Wydziału 997- o powierzchni 200  m2,  w tym 

sala odpraw o powierzchni 40m2  i pomieszczenie sekretariatu, gabinet N-ka i jego 

Zastępcy,  

e) salę odpraw na 120 osób wraz z szatnią, osobnymi sanitariatami, salą konsumpcyjną  

(z aneksem kuchennym)  o powierzchni około 225m2. 

2. Remont dachu z wymianą pokrycia na skrajnych wieżyczkach oraz montaż okien 

połaciowych jako naświetleń do projektowanych pomieszczeń na poddaszu-w tym naprawa 

lub wymiana obróbek blacharskich około- 120 m2, naprawa lub wymiana rynien około -  

230 m  i rur spustowych około – 90m, montaż płotków przeciwśniegowych. 

3. Wyniesienie części przewodów kominowych ponad dach. 

4. Renowacja elewacji - o powierzchni około 6500m2 ze wzmocnieniem elewacji i pokrycia  

baszt oraz  attyk na wieżach. 

5. Wykonanie opaski wokół budynku.- 185,0m2 

6. Montaż windy towarowo- osobowej z wykorzystaniem istniejących  szybów. 

7. Na każdym piętrze należy wydzielić pomieszczenie socjalne do spożywania 

posiłków, w którym należy przewidzieć zamontowanie zlewozmywaka oraz fartuch                     

z okładzin ceramicznych w jego obrębie.  

8. Likwidacja kotłowni olejowej . 

Pomieszczenia kotłowni po demontażu zbędnych urządzeń przeznaczone zostaną na 

podręczne magazyny konserwatorów i pomieszczenia techniczne, których przeznaczenie 

zostanie określone w trakcie prac projektowych.  

9. Remont pomieszczeń sanitarnych  

10. Adaptacja obecnej dyżurki OPP (przy wjeździe  na posesję) na blok pomieszczeń dla 

osób z interwencji. 

11. Wykonanie prac ogólnobudowlanych: 

a) wykonanie prac malarskich ścian z użyciem farb odpornych na ścieranie i zmywanie, 

sufity  malowanie farbą emulsyjną;. ściany klatek schodowych do wysokości 1,70 m 

pokryte tykiem strukturalnym, powyżej farba emulsyjna. Ściany holu wejściowego - 

pokryte   tynkiem strukturalnym  do wysokości 1,70 m powyżej farba emulsyjna.  

Pomieszczenia WC, natrysków, umywalnia z przedsionkiem - okładziny ścienne                   

do wysokości 2,05 m, powyżej farba emulsyjna. 

b) Wymiana wszystkich drzwi na zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń. Wymiana stolarki 

drzwiowej  na typową, wzmocnioną, w pomieszczeniach specjalistycznych stolarka 

wzmocniona  o odpowiedniej klasie odporności na włamanie. 

c) Wymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych i korytarzach na PCV o wysokiej 

odporności na ścieranie; części pomieszczeń biurowych parteru należy przewidzieć 

pozostawienie parkietu o ile jego stan będzie na to pozwalał; uwzględnić należy jego 

cyklinowanie i lakierowanie;  magazynach i pomieszczeniach biurowych III piętra  

należy przewidzieć wykonanie podkładu z płyt OSB;  pomieszczeniach magazynowych, 

warsztatowych i korytarzach piwnic należy zastosować posadzkę z płytek gresowych,                

w pomieszczeniach sanitarnych - terakotę, natomiast na  klatkach schodowych i ciągach 

komunikacyjnych (oprócz piwnic) posadzka z żywicy epoksydowej. Należy zlikwidować 

przeszkody architektoniczne typu pojedyncze stopnie lub progi. 



 5 

 

12. Wszystkie projektowane i istniejące pomieszczenia specjalnego przeznaczenia typu 

magazyny broni, archiwa, serwerownie, kancelarie tajne powinny spełniać wszystkie 

warunki techniczne wynikające z przepisów i wymogów zawartych w „Wytycznych nr 3 

Komendanta Głównego Policji” z dnia 17 listopada 2009 roku oraz w „Modelowych 

rozwiązaniach obiektu służbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy 

Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji” z lipca 2012 roku. 

 

 

3. ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH – BUDYNEK „A”  

 

1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej po ścianach                            

w istniejących pomieszczeniach sanitarnych oraz wykonanie instalacji wod-kan i cwu                  

w pomieszczeniach wydzielonych z istniejącej powierzchni  (przy dyżurce oraz w obrębie 

poddasza). 

2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których ze względu na 

sposób użytkowania i wymaganą krotność wymian na podstawie obowiązujących przepisów, 

jest niezbędna. 

a) w części budynku po prawej stronie od wejścia od ul. Kaszubskiej wentylacją powinny 

zostać objęte pomieszczenia warsztatowe, szatnie, świetlice, sala odpraw, sala 

konferencyjna, bezokienne pomieszczenia wc/umywalni, 

b) w części budynku po lewej stronie od wejścia wentylacją powinny zostać objęte 

pomieszczenia szatni, świetlicy, bezokienne pomieszczenia wc/umywalni w oparciu                  

o istniejącą centralę wentylacyjną obsługującą kuchnię i stołówkę na parterze 

budynku(lub jej rozbudowę).; powyższa centrala wentylacyjna zlokalizowana jest                 

w piwnicy budynku. 

3. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Komendanta i jego Zastępców,               

a także w serwerowni, archiwum.   

4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, które zostaną 

wyodrębnione w wyniku nowego podziału architektonicznego 

5. Demontaż niesprawnej wentylatorni w piwnicy. (Nie dotyczy centrali wentylacyjnej 

obsługującej kuchnię i stołówkę). 

6. Odtworzenie wentylacji grawitacyjnej w pozostałych pomieszczeniach, przedstawienie 

rozwiązań zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których nie ma dostępu 

do kominów wentylacyjnych. 

 

4. ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - BUDYNEK „A” 

 

1. Remont instalacji elektrycznej : 

a) rozdzielni i tablic rozdzielczych energetycznych NN 0,4 kV, 

b)  wewnętrznych linii zasilających WLZ pomiędzy złączem kablowym budynku a rozdziel-

nią główną NN 0,4 kV i tablicami rozdzielczymi kondygnacyjnymi budynku, 

c) instalacji- oświetleniowej – ogólnej, awaryjnej i ewakuacyjnej, 

d) gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 50 Hz, 

e) instalacji sieci strukturalnej, elektryczno-logicznej, 

f) instalacji odgromowej, uziemiającej i szyny wyrównawczej, 

g) instalacji - oświetlenia zewnętrznego administracyjnego i stref wejściowych  budynku A. 

2. Wykonanie systemu kontroli dostępu SKD, SSWiN całego obiektu i pomieszczeń 

specjalnych wraz z zabezpieczeniami technicznym: 
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a) pomieszczenia magazynu broni i amunicji - pomieszczenie przynależne do dyżurki KP 

Szczecin Śródmieście, 

b) pomieszczenia  Wydziału Prewencji  KMP  w Szczecinie, w skrajnej wieży 

c) magazyn materiałów rzeczowych Komisariatu Policji Szczecin- Śródmieście                        

na parterze 

d) pomieszczenia nr 23 A zajmowane przez WRD KMP w Szczecinie, 

e) pomieszczenia dla Wydziału PG KMP w Szczecinie: 

- Naczelnika Wydziału, sekretariatu, Kierownika Referatu + 5 dwuosobowych 

pomieszczeń oddzielonych strefą ( od przepływu osób zewnętrznych), Eksperta 

Wydziału, Zespołu  operacyjnego - 5 pomieszczeń, Zespołu dw. z Korupcją – 2 

dwuosobowe pomieszczenia. 

  - podręczny magazyn Techniki Policyjnej ( środki techniczne ). 

  f) pomieszczenia stanowisk ODN i FREJZAPU- około 10 pomieszczeń . 

g) pomieszczenia dla depozytariuszy. 2 pomieszczenia 

h) pomieszczenia Magazynu Dowodów Rzeczowych, -3 pomieszczenia 

3.Wykonanie systemu  

a) monitoringu wizyjnego CCTV wewnętrznego i zewnętrznego budynku  z  transmisją 

sygnału do  dyżurnego KMP w Szczecinie  

b) wykonanie systemu sygnalizacji p-poż. z wydzieleniem stref pożarowych i instalacją 

oddymiania klatek schodowych w budynku , 

c) instalacji rozgłaszania przewodowego w budynku, 

d) instalacji odbiorczej RTV-SAT w pomieszczeniach Komendantów KMP Szczecin, 

Dyżurnego KMP  Szczecin, Naczelników Wydziałów KMP w Szczecinie, 

4. Skorelowanie całości instalacji SKD, SSWiN, monitoringu i instalacji sygnalizacji p/poż.               

w budynku A wraz z transmisją i zobrazowanie stanu ochrony do dyżurnego KMP                     

w Szczecinie oraz do dyżurnego OPP KWP w Szczecinie, 

 

Zagospodarowanie i wykończenie pomieszczeń powinno odpowiadać warunkom 

ujętym w  wytycznych nr 3  Komendanta Głównego  Policji z dnia 17.11.2009 r oraz 

modelowych rozwiązaniach obiektu siedziby Komendy Miejskiej Policji, Komendy 

Powiatowej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji z dnia 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega uzupełnienie lub dokonanie zmian w podanym powyżej 

zakresie planowanych robót jak również  przeznaczenia pomieszczeń. 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT - BUDYNEK „B” 

Dane  o obiekcie: 

Przedmiotowy obiekt oparty jest na rzucie ściętego prostokąta  o  wymiarach około 86,0 

x13,75m. Budynek jest częściowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny. Przykrycie obiektu 

stanowi stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Komunikację pionową w budynku 

zapewniają trzy klatki schodowe. Główne wejście do budynku znajduje się w elewacji 

frontowej od strony dziedzińca obiektów przy ulicy Kaszubskiej. Wykonany jest                               

w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, o zmiennej grubości ścian 

nośnych. 

Konstrukcja budynku półszkieletowa, żelbetowe ramy (wzdłuż korytarza). 

Stropy zróżnicowane ceramiczne odcinkowe, Kleina, gęsto żebrowe Ackermana, żelbetowe 

Stropodach płaski niewentylowany kryty papą termozgrzewalną. 
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1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

A. Piwnice 

 

1. Magazyny techniczne     – 245,90 m2 

2. Szatnie      – 78,04 m2 

3. Magazyny pomocnicze i gospodarcze – 88,24 m2 

4. Magazyny            – 58,78 m2 

5. Klatki  schodowe    – 25,23 m2 

6. Korytarze     – 65,57 m2 

7. WC      – 11,80 m2 

8. Sala czyszczenia broni   – 43,96 m2 

9. Umywalnie   – 19,91 m2  

 

B. Parter 

 

1.Korytarz     – 105,56 m2 

2. Klatka schodowa    – 58,24 m2 

3. Pokój sypialniany    – 22,17 m2 

4. Kasa      – 12,12 m2 

5. Biblioteka z magazynkiem   – 112,71 m2 

6.Świetlica     – 49,29 m2 

7. Pokoje biurowe    – 68,75 m2 

8. Pomieszczenia dowódców plutonu  – 63,34 m2 

9. Pomieszczenie socjalne   – 11,08 m2 

10. WC      – 31,42 m2 

11. Natrysk     – 27,34 m2 

12. Sala komputerowa    – 37,90 m2 

13. Serwerownia     – 8,01 m2 

14. Sala wykładowa    – 63,54 m2 

15. Magazyny techniczne   – 304,89 m2  

 

C. I. Piętro 

 

1. Magazyn               – 52,63 m2 

2. Szatnie      – 382,75 m2 

3. Sypialnie     – 90,26 m2 

4. Umywalnie     – 44,61 m2 

5. WC      –21,17 m2 

6. Pomieszczenia biurowe   –89,24 m2 

7. Pokoje dowódców plutonu   –88,30 m2 

8. Pomieszczenia socjalne   –27,25 m2 

9. Świetlica     – 63,04 m2 

10. Klatki schodowe    – 67,22 m2 

11. Korytarze     – 143,94 m2 

 

D.II. Piętro 

 

1. Sala wykładowa    – 127,17 m2 

2. Klatki schodowe    – 65,57 m2 

3. Korytarze     – 139,93 m2 

4. Pokoje  biurowe    – 241,70 m2 

5. Pokoje socjalne    – 57,24 m2 



 8 

6. Umywalnie     – 38,84 m2 

7. WC      – 24,87 m2 

8. Szatnie      – 115,70 m2 

9. Magazyny  łączności    – 34,98 m2 

10.Pokoje dowódców plutonu   – 133,90 m2 

 

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH- BUDYNEK”B” 

 

1. Remont pomieszczeń  

a) malowanie ścian  z użyciem farb odpornych  na ścieranie i zmywanie , sufity  malowanie  

farbą  emulsyjną. Ściany klatek schodowych  i korytarzy w piwnicy malowane farbą 

olejną do wysokośći 1,70 m, powyżej farba emulsyjna.; ściany pozostałych klatek 

schodowych i korytarzy pokryte tynkiem strukturalnym  do wysokości 1,7 m, powyżej 

farba emulsyjna; w pomieszczeniach sanitarnych okładziny ceramiczne do wysokości 

2,05 m  

b) wymiana wszystkich drzwi na zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń. (nie dotyczy 

lewego  skrzydła II piętra). Do pomieszczeń serwerowni, sali komputerowej, kasy                       

i magazynków technicznych - drzwi o konstrukcji wzmocnionej w odpowiedniej klasie 

odporności na włamanie, pozostałe typowe, wzmocnione płycinowe 

Do magazynów broni drzwi klasy „C”  z dwoma zamkami typu Gerda klasy” C” lub 

równoważnymi.  Należy przewidzieć konserwację  drzwi płycinowych na drugim piętrze -

lewe skrzydło.  

c) wymiana posadzek; w pomieszczeniach magazynowych, szatniach, magazynkach broni,  

sali czyszczenia broni i korytarzach piwnic należy zastosować posadzkę z płytek 

gresowych; w pomieszczeniach sanitarnych - terakotę, natomiast na  klatkach 

schodowych posadzka z żywicy epoksydowej. W salach wykładowych, sali 

komputerowej, bibliotece, magazynie podręcznym bibliotek, w pomieszczeniach 

biurowych i sypialniach oraz na  korytarzach z wykładzina PCV o wysokiej odporności 

na ścieranie. 

2. Remont garaży 

a) skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych 

b) naprawa posadzki 

c) naprawa kanałów najazdowych 

d) malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną  

3. Przewidziana jest likwidacja kotłowni olejowej, a pomieszczenie kotłowni i składu opału 

przeznaczone zostaną  na pomieszczenia techniczne, których docelowe przeznaczenie 

zostanie ustalone na etapie opracowania projektu. 

4. Renowacja elewacji     (około  2000 m2) 

5. Wydzielenie pomieszczenia socjalnego na każdym piętrze z aneksem kuchennym, którego 

ściany wyłożone są okładzinami ceramicznymi. 

5. Remont schodów wejściowych do poszczególnych klatek 

6. Wykonanie opaski przy ścianie szczytowej budynku.  

 

Zagospodarowanie i wykończenie pomieszczeń powinno odpowiadać warunkom 

ujętym w  wytycznych nr 3  Komendanta Głównego  Policji z dnia 17.11.2009 r oraz 

modelowych rozwiązaniach obiektu siedziby Komendy Miejskiej Policji, Komendy 

Powiatowej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji z dnia 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega uzupełnienie lub dokonanie zmian w podanym powyżej 

zakresie planowanych robót jak również  przeznaczenia pomieszczeń. 

 

3. ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH – BUDYNEK „B” 

 

1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w istniejących węzłach 

sanitarnych, 
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2. Wymiana central klimatyzacyjnych na dachu, 

3. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których ze względu 

na sposób użytkowania i wymaganą krotność wymian na podstawie obowiązujących 

przepisów, jest niezbędna (świetlica, biblioteka szatnie), 

4. Instalacja wod.-kan., cwu i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, które zostaną 

wyodrębnione w wyniku nowego podziału architektonicznego, 

 

4. ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - BUDYNEK „B” 

 

1. Remont instalacji elektrycznej : 

a) tablic rozdzielczych energetycznych  NN 0,4 kV, 

b) wewnętrznych linii zasilających WLZ pomiędzy złączem kablowym budynku  a  

tablicami rozdzielczymi kondygnacyjnymi budynku, 

c) instalacji oświetleniowej – ogólnej, awaryjnej i ewakuacyjnej, 

d) gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 50 Hz, 

e) instalacji sieci strukturalnej elektryczno-logicznej, i jej adaptacji do potrzeb użytkownika 

f) instalacji odgromowej, uziemiającej i szyny wyrównawczej, 

g) instalacji oświetlenia zewnętrznego administracyjnego i stref wejściowych  budynku 

h) systemu kontroli dostępu SKD SWiN obiektu i pomieszczeń specjalnych Kompani 

Prewencji 

2. Wykonanie: 

a) systemu monitoringu wizyjnego CCTV wewnętrznego i zewnętrznego budynku   

b) instalacji systemu p.poż. z wydzieleniem stref pożarowych oraz instalacji oddymiania 

klatek schodowych w budynku, 

c) instalacji rozgłaszania przewodowego w budynku, 

 

3. skorelowanie całości instalacji SKD, SSWiN, instalacji sygnalizacji p/poż. w budynku B 

wraz z transmisją i zobrazowaniem  stanu ochrony do dyżurnego KMP w Szczecinie oraz 

do dyżurnego  OPP KWP w Szczecinie, 

 

Zagospodarowanie i wykończenie pomieszczeń powinno odpowiadać warunkom 

ujętym w  wytycznych nr 3  Komendanta Głównego  Policji z dnia 17.11.2009 r oraz 

modelowych rozwiązaniach obiektu siedziby Komendy Miejskiej Policji, Komendy 

Powiatowej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji z dnia 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega uzupełnienie lub dokonanie zmian w podanym powyżej 

zakresie planowanych robót jak również  przeznaczenia pomieszczeń. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES  ROBÓT - BUDYNEK  „C”,”D” 
 

Budynek jest obiektem historycznym podlegającym ochronie konserwatorskiej, figuruje  

w gminnej ewidencji zabytków. Rzut w kształcie litery „L” wymiarach około 103,15x59,71m. 

Obiekt składa się z dwóch budynków „C” i „D”. 

Budynek C jest częściowo podpiwniczony, i posiada parter, piętro oraz poddasze. Dach 

dwuspadowy pokryty blachą. Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dwóch klatek 

schodowych. Do  budynku prowadzą dwa wejścia od strony dziedzińca.. 

Budynek D jest częściowo podpiwniczony,  posiada różną liczbę kondygnacji od czterech do 

pięciu wraz z poddaszem. Dach na przeważającej części pokryty blachą. Lokalnie występuje 
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stropodach pokryty papą. Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dwóch klatek 

schodowych. Do  budynku prowadzą trzy wejścia od strony dziedzińca. 

Powierzchnia zabudowy – 2585,71m2 

Powierzchnia użytkowa  - 6066,71m2 

Kubatura                          - 30908 m3 

 

 

1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH -BUDYNEK „C” 

 

A. Archiwum -Powierzchnia użytkowa -  104,3m2 

 

1. Prace malarskie z wykonaniem powłok malarskich ścian na całej wysokości  odpornych na 

ścieranie i zmywanie, sufity  malowane  farbą  emulsyjną. Ściany klatki schodowej pokryte 

tynkiem strukturalnym  do 1,70 m powyżej farba emulsyjna. 

2. Posadzka -wykładzina PCV o wysokiej odporności na ścieranie lub płytki gres. 

3. Stolarka drzwiowa; wymiana drzwi wejściowych na drzwi o konstrukcji wzmocnionej.  

4  Zabudowa stała do przechowywania akt. 

5. Remont schodów wejściowych z wykończonych płytkami ceramicznymi. 

 

B. Pomieszczenia Izby Dziecka 

Powierzchnia użytkowa    – 449,87m2 

- pomieszczenia biurowe  -76,05 

- sypialnie dla nieletnich  - 96m2 

- pomieszczenia sanitarne  -30,10m2 

- pomieszczenia pomocnicze  -150,97m2 

- klatka schodowa i komunikacja – 96,75m2 

oraz  

-spacerniak     – 164,99 m2 

 

Przewidziano remont wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami- 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04.06.2012 r. (Dz.U Nr 0 poz. 638)                

w sprawie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka. 

 

C. Pomieszczenia SPAP - powierzchnia użytkowa – 535,51 m2 

 

1. Remont pomieszczeń sanitarnych  

a) wymiana okładzin ściennych i podłogowych 

b) wykonanie izolacji 

c) wymiana osprzętu i urządzeń sanitarnych 

2. Remont klatki schodowej 

a) wymiana okładzin schodowych i zmurszałego tynku, 

b) odgrzybienie ścian 

c) wzmocnienie konstrukcji  spoczników 

d) wykonanie tynku strukturalnego na klatce do 1,7 m, malowanie farbą emulsyjną powyżej 

3.Wydzielenie pomieszczenia  do spożywania posiłków. 

4. Remont pomieszczeń biurowych , sypialni i szatni. 

a) malowanie ścian  z użyciem farb odpornych  na ścieranie i zmywanie, sufity  malowanie  

farbą  emulsyjną; ściany korytarzy do 1,60 m malowane farbą olejną, powyżej farba 

emulsyjna; w pomieszczeniach sanitarnych okładziny ceramiczne do wysokości 2,05 m  

b)wymiana wszystkich drzwi na zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń;  
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do magazynów broni drzwi klasy „C”  z dwoma zamkami typu Gerda klasy „C” lub 

równoważnymi.   

c) wymiana posadzek; w pomieszczeniach magazynowych, szatniach, magazynkach 

broni,,  należy zastosować posadzkę z płytek gresowych; w pomieszczeniach 

sanitarnych - terakotę, natomiast na  klatkach schodowych posadzka z płytek 

ceramicznych. W pomieszczeniach biurowych i sypialniach oraz na  korytarzach 

wykładzina rulonowa PCV o wysokiej odporności na ścieralnie. 

 

D. Garaże powierzchnia użytkowa – 694,26 m2 

 

1. Wymiana tynków 

2. Remont posadzek cementowych 

3. Malowanie emulsyjne ścian 

4. Wymiana wrót garażowych 

 

E. Poddasze – powierzchnia użytkowa (magazynowa)-265,77m2 ,w tym korytarz 88,30m2 

 

1. Wymiana okładzin ściennych na niepalne 

2. Prace malarskie z wykonaniem powłok malarskich ścian na całej wysokości  odpornych 

na ścieranie i zmywanie , sufity  malowane  farbą  emulsyjną.  

3. Wzmocnienie stropów płytą OSB i ułożenie wykładziny PCV o wysokiej odporności na 

ścieranie. 

 

Ponadto  w zakres robót budowlanych wchodzi renowacja elewacji budynku (około 1500 

m2) wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 

2. ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH, BUD. C 

 

1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej węzła sanitarnego, łazienki 

w Policyjnej Izbie Dziecka i SPAP, sali telewizyjnej, pomieszczenia przygotowania 

posiłków i aneksu kuchennego. 

3.Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dyżurki Policyjnej Izby Dziecka 

 

 

3. ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUD.YNEK „C” 

1. Remont instalacji elektrycznej : 

a) tablic rozdzielczych energetycznych  NN 0,4 kV, 

b) wewnętrznych linii zasilających WLZ pomiędzy złączem kablowym budynku  a  

tablicami rozdzielczymi kondygnacyjnymi budynku, 

c) oświetleniowej – ogólnej, awaryjnej i ewakuacyjnej, 

d) gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 50 Hz, 

e) instalacji sieci strukturalnej elektryczno-logicznej, 

f) odgromowej, uziemiającej i szyny wyrównawczej, 

g) oświetlenia zewnętrznego administracyjnego i stref wejściowych  budynku C. 

h)systemu kontroli dostępu SKD obiektu i pomieszczeń specjalnych:  

- magazyn główny  OPP pomieszczenia  nr 21/1,  nr 22/1  i nr 24/1, 

- magazyn OPP w garażu nr 12, 

- magazyn środków chemicznych w pomieszczeniach nr 1  do nr 3  zlokalizowanych                  

w budynku  ( baraku ) przyległego do ul. Potulickiej, 
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2. Wykonanie: 

a) systemu monitoringu wizyjnego CCTV wewnętrznego i zewnętrznego  

b)  systemu sygnalizacji pożar, instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku                  

z wydzieleniem stref pożarowych  

c) systemu rozgłaszania przewodowego w budynku, 

d) instalacji odbiorczej RTV-SAT  w pomieszczeniach Dowódcy SPAP i dyżurnego 

Policyjnej Izby Dziecka. 

3. skorelowanie całości instalacji SKD, SSWiN, monitoringu i instalacji sygnalizacji p/poż. 

w budynku C wraz z transmisją i zobrazowaniem  stanu ochrony do dyżurnego KMP                      

w Szczecinie oraz do dyżurnego OPP KWP w Szczecinie, 

 

Zagospodarowanie i wykończenie pomieszczeń powinno odpowiadać warunkom 

ujętym w  wytycznych nr 3  Komendanta Głównego  Policji z dnia 17.11.2009 r oraz 

modelowych rozwiązaniach obiektu siedziby Komendy Miejskiej Policji, Komendy 

Powiatowej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji z dnia 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega uzupełnienie lub dokonanie zmian w podanym powyżej 

zakresie planowanych robót jak również  przeznaczenia pomieszczeń. 

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT – BUDYNEK „D” 

1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

A.Piwnice 

 

1.Archiwum    – 40,90 m2 

2.Korytarz    – 4,68 m2 

3. Łazienka    – 35,19 m2 

4.WC     – 2,06 m2 

5. Magazyn biurowy   – 42,94 m2 

6. Magazyn techniczny   – 23,53 m2 

 

B. Parter 

 

1.Pomieszczenia biurowe  – 174,77 m2 

2. Magazyny    – 431,11 m2 

3. Klatki schodowe   – 35,69 m2 

4. Komunikacja    – 14,22 m2 

5. Pomieszczenia rusznikarni  – 107,15 m2 

6. Sale ćwiczeń    – 169,53 m2 

7.Szatnie     – 30,31 m2 

8. Sala szkoleniowa   – 44,45 m2 

9. Natryski    – 25,44 m2 

10. WC     – 23,04 m2 

 

 

C. Piętro 

 

1.Szatnie     – 201,44m2 

2. WC     – 39 m2 

3. Korytarz    – 119,81 m2 

4. Umywalnie    – 29,37 m2 
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5. Sale wykładowe   – 208,56 m2 

6.Pokoje biurowe    – 139 m2 

7. Sala sportowa    – 433,38 m2 

8. Scena     – 65,85 m2 

9. Gabinety    – 23,80 m2 

10.Łazienki    – 28,22 m2 

11. Magazyny    – 28,57 m2 

12. Sekretariat    –16,12 m2 

13. Wiatrołap    – 3,36 m2 

 

D. Piętro 

 

1.Pomieszczenia biurowe  – 254,83 m2 

2. Magazyny    – 202,99 m2 

3. Strych     –123,42 m2 

4. Klatka schodowa   – 32,55 m2 

5. Korytarz    –134,31 m2 

6. WC+ przedsionek    – 31,32 m2 

7. Sala odpraw    – 65,90 m2 

 

 

E. Poddasze 

1. Klatka schodowa   –17,84 m2 

2. Pokoje biurowe   – 46,11 m2 

3. Magazyn    – 16,59 m2 

4. Szatnia     – 30,53 m2 

5. Hol     – 32,01 m2 

6.  

2.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH -BUDYNEK „D” 

1.Remont pomieszczeń służbowych  

a) malowanie ścian  z użyciem farb odpornych  na ścieranie i zmywanie , sufity  malowanie  

farbą  emulsyjną. Ściany klatek schodowych  i korytarzy w piwnicy malowane farbą 

olejną do 1,70 m, powyżej farba emulsyjna.; ściany pozostałych klatek schodowych 

pokryte tynkiem strukturalnym do wysokości 1,7 m, powyżej farba emulsyjna.                               

W pomieszczeniach sanitarnych okładziny ceramiczne do wysokości 2,05 m  

b) wymiana wszystkich drzwi na zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń. (do pomieszczeń 

serwerowni, sali komputerowej, kasy i magazynków technicznych -. drzwi o konstrukcji 

wzmocnionej w odpowiedniej klasie odporności na włamanie, pozostałe typowe, 

wzmocnione 

c) wymiana posadzek; w pomieszczeniach magazynowych, szatniach, magazynkach broni,  

sali czyszczenia broni i korytarzach piwnic należy zastosować posadzkę z płytek 

gresowych; w pomieszczeniach sanitarnych - terakotę, natomiast na klatkach 

schodowych posadzka z okładzin ceramicznych. W salach wykładowych (parter), sali 

komputerowej (parter), pomieszczeniach biurowych posadzka z wykładziny PCV                  

o wysokiej ścieralności np. tarket. 

2. Remont garaży i warsztatu  

a) skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych 

b) naprawa posadzki 

c) naprawa kanałów najazdowych 

d) malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną 

3. Remont sali ćwiczeń 

a) dostosowanie sali ćwiczeń do obecnych wymogów, standardów i potrzeb użytkownika 

b) likwidacja zbędnego wyposażenia teatralnego po byłej operetce 

c) likwidacja zbędnych elementów konstrukcji  stropu podwieszonego nad salą ćwiczeń 
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4. Demontaż urządzeń po byłej hydroforni, strzelnicy i rozdzielni, z adaptacją pomieszczeń na 

magazyny techniczne, docelowe przeznaczenie zostanie uściślone w trakcie opracowywania 

projektu. 

5. Inne założenia: 

a) likwidacja  przeszkód architektonicznych typu pojedyncze stopnie lub progi, nierówności 

poziomowe na poszczególnych piętrach; dotyczy to szczególnie różnych wysokości 

stopni klatki schodowej. 

b) wykonanie opaski betonowej wokół budynku 

c) renowacja elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien. 

Powierzchnia elewacji budynku  D wynosi około 1500 m2  

d) remont pomieszczenia po byłej myjni z przeznaczeniem na magazyn. 

 

3. ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH, BUDYNEK „D” 

 

1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. Wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u. w nowo projektowanych węzłach sanitarnych 

przy pomieszczeniach biurowych, przy sali i hali sportowej oraz sali wykładowej 

3. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej sali wykładowej, sali 

sportowej, 

4.Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej hali sportowej, 

5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, które zostaną 

wyodrębnione w wyniku nowego podziału architektonicznego 

 

4.ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, BUDYNEK „D” 

 
1. Remont instalacji elektrycznej : 

a) tablic rozdzielczych energetycznych  NN 0,4 kV, 

b) wewnętrznych linii zasilających WLZ pomiędzy złączem kablowym budynku  

a tablicami rozdzielczymi kondygnacyjnymi budynku, 

c) oświetleniowej – ogólnej, awaryjnej i ewakuacyjnej, 

d) gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 50 Hz, 

e) instalacji sieci strukturalnej elektryczno-logicznej, 

f) odgromowej, uziemiającej i szyny wyrównawczej, 

g) oświetlenia zewnętrznego administracyjnego i stref wejściowych  budynku D. 

h) systemu kontroli dostępu pomieszczeń specjalnych:  

- magazyny specjalne -  2 pomieszczenia 

 

2.wykonanie: 

a) systemu monitoringu wizyjnego CCTV wewnętrznego i zewnętrznego 

b) systemu p.poż. z wydzieleniem stref pożarowych  

c) instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku  

d) systemu rozgłaszania przewodowego w budynku, 

e) instalacji odbiorczej RTV-SAT  w pomieszczeniu Dowódcy OPP i  Naczelników 

Wydziałów, 

3) skorelowanie całości instalacji SKD, SSWiN, monitoringu wizyjnego instalacji 

sygnalizacji  p/poż  w budynku D wraz z transmisją i zobrazowaniem  stanu ochrony                   

do dyżurnego KMP w Szczecinie oraz do dyżurnego OPP KWP w Szczecinie, 

 

Zagospodarowanie i wykończenie pomieszczeń powinno odpowiadać warunkom ujętym               

w  wytycznych nr 3  Komendanta Głównego  Policji z dnia 17.11.2009 r oraz modelowych 
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rozwiązaniach obiektu siedziby Komendy Miejskiej Policji, Komendy Powiatowej Policji 

oraz Komendy Rejonowej Policji z dnia 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega uzupełnienie lub dokonanie zmian w podanym powyżej zakresie 

planowanych robót jak również  przeznaczenia pomieszczeń. 

 

 

V. ZAKRES ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH  

1 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ SIECI WOD-KAN. P/POŻ 

 

1. Wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej z zabezpieczeniem p.poż., 

2 .Likwidacja zbiornika p.poż., 

3. Rozdział zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

4. Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

5. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w powiązaniu z projektem 

odwodnienia połaci dachowych i odwodnienia terenu, na podstawie wytycznych                           

z projektu drogowego, 

6. Wykonanie nowych przyłączy wod - kan. należy przewidzieć w zależności od potrzeb,                 

na podstawie obliczeń i obowiązujących przepisów budowlanych. 

 

2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1. Budowa dyżurki przy wjeździe na posesję od strony ul. Kaszubskiej (w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku B) wraz ze śluzą z zabezpieczeniami technicznymi typu: system 

kontroli dostępu, monitoring zewnętrzny, instalacja sygnalizacji p/poż. - pow. użytkowa 

około 100 m2  

2. Remont nawierzchni podjazdów, jezdni, chodników, parkingów o łącznej powierzchni 

około 6000 m2  

3. Remont ogrodzeń zewnętrznych, wymiana istniejącej bramy wjazdowej oraz bramy 

awaryjnej – drugi wjazd/wyjazd od strony ul. Potulickiej z uwzględnieniem projektu 

przebudowy skrzyżowania opracowanego na rzecz Urzędu Miasta Szczecin.  

4. Korekta istniejącej zabudowy garaży oraz wiat.  

5. Zadaszenia pod pojemniki na  odpady komunalne 

6. Zagospodarowanie terenów zielonych z nasadzeniami-  

 


