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1. Informacje podstawowe 

1.1. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Wykonawcy. Dodatkowo, w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego będą się odbywały narady na temat postępów 
realizacji zamówienia. 

1.2. Zamawiaj ący: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

1.3. Definicje 

Przedmiot zamówienia  – oznacza dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego 
w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego- etap II”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 

Projekt – oznacza projekt pn. Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II” 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.  

Umowa  – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wykonawca – oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, złożyła ofertę i zawarła umowę.  

PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.); 

Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) 

KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 
121) 

2. Opis Projektu 

2.1  Informacje Ogólne 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie miast Dzier żoniów i Bielawa (wymiana istniej ących sieci)” wchodz ącego w zakres 
projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzier żoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacj i w ramach Funduszu Spójno ści. 

Przez usługę opracowania dokumentacji projektowej – przedmiot umowy - należy rozumieć prace 
polegające na opracowaniu: 

1) projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 
462, z późn. zm.), 

2) projektów wykonawczych (PW), wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie 
z przepisami 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, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 
r., poz. 1129), 

3) Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego, 
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4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonych 
zgodnie z przepisami 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, (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

5) przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389), 

6) kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389), 

7) projektu organizacji ruchu na czas budowy (opracowany dla tak wydzielonych odcinków robót, aby 
zapewnić możliwość płynnego ich wykonywania), uzgodnionego z właściwymi dla danego obszaru 
instytucjami, 

8) projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z właściwym 
dla danego obszaru Zarządem Dróg, 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych 
do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Oznaczenie wg kodów CPV: 71320000-7  

2.2   Opis inwestycji 

2.2.1 Cel realizacji inwestycji 

Celem realizacji inwestycji jest wymiana istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miast 
Dzierżoniów i Bielawa, w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz 
dostosowania gospodarki ściekowej gmin do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym 
przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, 
zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i 
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, czyli wzmocnienie spójności społecznej i 
gospodarczej na terenie realizacji projektu. 

2.2.2 Zakres rzeczowy inwestycji 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na następujących terenach:  

1. teren byłych Zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (760 m),  

2.  ul. Nowowiejska/Krasickiego w Dzierżoniowie (225 m),  

3.  ul. Wysoka w Bielawie (693 m), 

4.   osiedle  Włókniarzy w Bielawie (1031 m). 

Przewidywana łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej – około 2,7 km. 

Zakres rzeczowy obejmuje również zaprojektowanie przepięcia przykanalików do projektowanych 
sieci (tj. tak aby ścieki były odprowadzane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków). Przy przepinaniu przykanalików do właściwych im sieci 
konieczne jest uwzględnienie zaślepienia „starych” przyłączy. 

2.2.3 Warunki techniczne do projektowania 

1. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany 
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych 
do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia, w tym: bilansów ścieków 
i wynikających z nich doborów średnic odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, celem 
zaprojektowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci przekrojów rurociągów. 

3. Kanały sanitarne projektować z rur PCV lub, w uzasadnionych przypadkach, z innych materiałów 
o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki, wykonanymi przez producenta rur. 

4. Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych kanałów powinny być 
uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia, przeliczeniem spadków, przekroczeniem przeszkód 
terenowych, ukształtowaniem terenu. 

5. Kanały muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie występowało w nich zjawisko cofki 
ścieków. 

6. W projekcie należy przedstawić zestawienie długości kanałów w rozbiciu na średnice i materiał oraz 
zestawienie tabelaryczne studzienek podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna 
kanału, głębokość studni, średnice, materiał, typ (przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku 
studni załomowych należy podać kąt kinety. 

7. Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej 
do celów projektowych. Powinien on zawierać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek 
i średnice oraz rzędne włazu, dna i bocznych wlotów studzienek kanalizacyjnych, jak również wszystkie 
inne elementy wymagane prawem. 

8. Kanały należy projektować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób 
zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki, zgodnie z Polską Normą.  

9. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, 
żelbetowych min. Ø1200mm, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur 
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali szlachetnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie 
powłoką z tworzywa sztucznego.  

10. Dopuszcza się zastosowanie studzienek inspekcyjnych równoprzelotowych z PE Ø600 mm lub Ø425 
mm. 

11. Maksymalna odległość pomiędzy studzienkami nie może być większa niż 50 mb. 

12. Należy podać, w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych, 
gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej. 

13. Kolektory kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie 
kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan 
i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami. 

14. Do studni kanalizacyjnych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac 
konserwacyjnych. 

15. W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy           
C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem 
betonowym). 

16. Nie dopuszcza się adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych. 

17. Do projektowanych kanałów należy umożliwić grawitacyjne włączenie się w przyszłości przyłączy 
kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z nieruchomości. 

18. W przypadku projektowania kanałów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują na obecność 
gruntów o nośności nie gwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia, należy 
przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały grunt po wykopach należy 
przewidzieć do zagospodarowania, w ramach realizowanego całościowo programu, do obsypania 
projektowanych kanałów oraz innych obiektów. Należy przewidzieć odtworzenie jezdni i chodników 
na całej szerokości wykopu części zajętej pod kanalizację zgodnie z projektem i wymaganiami 
zarządców dróg, 

19. Studzienki kanalizacyjne w pasach drogowych należy wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające 
i włazy żeliwne typu ciężkiego (40 ton). Należy przewidzieć zastosowanie włazów zaopatrzonych 
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w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby niepowołane i kradzieżą (zamki dla wszystkich 
studzienek). 

20. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych Wykonawca 
zaproponuje stosowne rozwiązania przedstawiające sposób zabezpieczenia tych urządzeń 
przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy, zarówno w czasie prowadzenia prac 
budowlanych jak i po ich zakończeniu. 

2.2.4 Cel opracowania 

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie służyło do opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony zostanie w ramach 
przetargu prowadzonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych. W szczególności dokumentacja projektowa musi być zgodna z art. 29-31 
ustawy Pzp. 

2.3 Wymagania szczegółowe 

2.3.1 Wymagania dla poszczególnych cz ęści dokumentacji projektowej 

Dla wykonania przedmiotu zamówienia stawia się niżej opisane wymagania: 

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentacja projektowa jest odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z 
przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 

2. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

3. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 
szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych wszystkich branż; 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

4) przedmiaru robót; 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz 
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa; 

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 

a) grup robót, 

b) klas robót, 

c) kategorii robót; 

4) nazwę i adres zamawiającego; 

5) spis zawartości dokumentacji projektowej; 

6) nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe 
dokumentacji projektowej oraz datę opracowania. 
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I.1 PROJEKT BUDOWLANY 

Działalność polegająca na usłudze projektowania budowlanego jest samodzielną funkcją techniczną w 
budownictwie (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). 

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

– przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 
6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów; tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 932, z późn. zm.). 

– jest możliwe wyłącznie na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 
ust. 7 ustawy Prawo budowlane). 

Obowiązkiem projektanta jest co najmniej (art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane): 

– opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

– zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne; 

– sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

– uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych; 

– wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

– sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora. 

Zawarto ść projektu budowlanego 

O zakresie i treści projektu budowlanego decyduje specyfika i charakter obiektu budowlanego, oraz stopień 
skomplikowania robót budowlanych. 

Zasadniczo projekt budowlany zawiera : 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu , sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: 

– określenie granic działki lub terenu, 

– usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

– sieci uzbrojenia terenu, 

– sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości 
obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 

UWAGA:  Projekt budowlany nie zawiera  projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu 
budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia 
terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub 
terenu. 

2) stosownie do potrzeb : 

a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu odbioru ścieków oraz o 
warunkach przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnych; 

3) w zależności od potrzeb : 

– wyniki badań geologiczno-inżynierskich, oraz 

– geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 
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Forma projektu budowlanego: 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być 
opatrzone numeracją. 

Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze 
spisem zawartości tego projektu. 

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 

Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: 

– projekt zagospodarowania działki lub terenu  oraz oświadczenia  – w zależności od potrzeb – 
właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia 
obiektu do sieci kanalizacyjnych 

i 

– projekt architektoniczno-budowlany i – w zależności od potrzeb – wyniki bada ń geologiczno-
inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia  obiektów budowlanych. 

Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 
graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. 

Strona tytułowa projektu budowlanego 

1. W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić: 

1) nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 
usytuowany; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) nazwę i adres jednostki projektowania; 

4) imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z 
określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, 
oraz datę opracowania i podpisy; 

5) spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych 
przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie 
do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 
pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 

2. Jeżeli projekt budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i 
nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru 
posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 
– jako element projektu budowlanego 

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki l ub terenu 

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki lub terenu określa: 

1) przedmiot inwestycji i zakres całego zamierzenia; 

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym 
adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, sieci uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
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4) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

5) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi; 

6) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych. 

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub te renu 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do 
rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność. 

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu  powinna przedstawiać: 

1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; 

2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, charakterystycznych rzędnych, 
wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich 
przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, 
zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, charakterystyczne rzędne i wymiary; 

3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby 
charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; 

 Dane, o których mowa mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność 
projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia układu sieci, 
przewodów i urządzeń instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć 
zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu. 

4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, 
oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i 
przekroje pionowe terenu; 

5) układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze 
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, 
oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, 
spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z 
usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych; 

6) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń 
technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych 
w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz 
charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; 

7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 
nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 
albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; 

8) granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty 
budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa. 

Podsumowanie warunków dotycz ących projektu budowlanego 

1. Zakres opracowania projektu Budowlanego powinien być zgodny z Prawem Budowlanym i 
Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133). 
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2. W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w Decyzji o lokalizacji 
inwestycji i innych. 

3. Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno – prawnych 
i uzyskania pozwolenia na budowę. 

4. Projekt budowlany powinien posiadać co najmniej: 

1) część budowlaną, 

2) część instalacyjno-sanitarną, 

3) zagospodarowanie terenu, 

 4) dokumentację geologiczno-inżynierską, 

 5) wytyczne realizacji inwestycji, 

 6) inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności problematyki a konieczne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym etapie jest niemożliwe. 

I.2. PROJEKT WYKONAWCZY 

1. Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

2. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 
dotyczą: 

1) części obiektu; 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych; 

4) instalacji i wyposażenia technicznego 

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o 
których mowa wyżej. 

3. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia, dotyczy: 

1) przygotowania terenu pod budowę; 

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami wykończeniowymi w 
zakresie obiektów budowlanych; 

3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego. 

I.2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

„Informacja” jest odrębnym opracowaniem, w którym wydziela się następujące części: 

STRONA TYTUŁOWA 

Strona tytułowa zawiera: 
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1. Nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2. Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 

CZEŚĆ OPISOWA 

Cześć opisowa zawiera: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych; 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

I.3 PRZEDMIAR ROBÓT 

1. Definicja przedmiaru robót  – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót 
lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

1. Zakres przedmiaru robót  – powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

Szczegółowy zakres oraz formę opracowania określił Minister Infrastruktury w rozporz ądzeniu z dnia 2 
września 2004r  (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego: 

Przedmiar robót składa si ę z: 

1) karty tytułowej; 

2) spisu działów przedmiaru robót; 

3) tabeli przedmiaru robót. 

Informacje zawarte na karcie tytułowej przedmiaru r obót 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 
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a) grup robót, 

b) klas robót, 

c) kategorii robót; 

3) adres obiektu budowlanego; 

4) nazwę i adres zamawiającego; 

5) datę opracowania przedmiaru robót. 

Spis działów przedmiaru robót 

1. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 

2. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych. 

3. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo 
podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna 
stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 
Tabele przedmiaru robót 

1. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 

2. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i 
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

1) numer pozycji przedmiaru; 

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na 
podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru; 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej; 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 

6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

4. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 
dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob ót budowlanych 

Szczegółowy zakres oraz formę określił Minister Infrastruktury w rozporz ądzeniu z dnia 2 wrze śnia 2004r  
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są odrębnymi opracowaniami, w 
których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 

2. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 
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3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia 
skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej: 

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

6. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte 
w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zawarto ść specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t budowlanych 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej: 

1) część ogólną, która powinna obejmować: 

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych, 

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu, 

- ogrodzenia, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni, 

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 
kody: 

- grup robót, 

- klas robót, 

- kategorii robót, 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

4) wymagania dotyczące środków transportu; 

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także 
wymagania specjalne; 

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne. 

2. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

III. Kosztorys inwestorski 

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym(w Dz. U. Nr 
130 poz. 1389). 

1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według 
wzoru: 

Wk = Σ(L x Cj) 

gdzie: 

Wk - wartość kosztorysową robót, 

L - liczba jednostek przedmiarowanych robót, 

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 

2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 

2) kalkulacje szczegółowe. 

Zawarto ść kosztorysu inwestorskiego 

1. Strona tytułowa 
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1) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 
Zamówień i podaniem lokalizacji; 

2) nazwę i adres zamawiającego; 

3) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; 

4) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy; 

5) wartość kosztorysową robót; 

6) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

3. Przedmiar robót; 

4. Kalkulację uproszczoną; 

5. Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 
robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych 
do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

6. Załączniki: 

1) założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 
analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

IV. Projekt organizacji ruchu zast ępczego 

Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi. 

V. Projekt odtworzenia nawierzchni drogi 

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi należy opracować zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi. 

3. Dodatkowe wymagania Zamawiaj ącego 

3.1   Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne branże. 

3.2 Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia należy opracować w języku polskim. 

3.3 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 

2) Pozyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich 
elementów dokumentacji budowlanej, wyszczególnionych w niniejszej części III SIWZ. 

3) Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wynikających 
z obowiązującego prawa, w tym pozwoleń wodnoprawnych. Wszelkie opłaty administracyjne 
ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem opinii, uzgodnień czy 
decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

4) Zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawców w zakresie sanitarno-higienicznym, bhp, itp. 

5) Uzyskania aktualnych  podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

6)  Wykonania badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w tym: 

wykonania sondowań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia 
szczegółowych warunków posadowienia sieci, uzyskania opinii geotechnicznej przy założeniu 
wykonywania otworów na trasie kolektorów w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 3 sztuki 
na każdy rozpoczęty kilometr kanalizacji; 
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7) Przygotowania propozycji wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg itp. 

8) Wykonania projektu umocnienia i/lub odwodnienia wykopów (o ile będzie ono wymagane). 

9) Uzyskania z upoważnienia Zamawiającego decyzji udzielającej inwestorowi pozwolenia na 
budowę. 

10) Uzyskania wszelkich nie wymienionych wyżej, a koniecznych dokumentów formalno-prawnych i 
pokrewnych, własnym staraniem. 

11) Zaopatrzenie dokumentacji w spis opracowań projektowych z oświadczeniem, że dokumentacja 
jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3.4 Przed dokonaniem wyceny prac projektowych zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie, 
dla którego będzie opracowywana dokumentacja. 

3.5 Forma przekazania opracowań: 

1) tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporządzona przez Wykonawcę doręczona będzie 
Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w 
formacie umożliwiającym ich edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy Office (OpenOffice, 
Microsoft Office). 

 Uwaga: Przynajmniej 2 egz. projektu budowlanego musi być opieczętowany przez organ wydający 
pozwolenie na budowę. 

2) inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia itp.) sporządzone przez Wykonawcę doręczane będą 
Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD w formacie 
umożliwiającym ich odczyt i wydrukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania 
możliwego do zainstalowania na komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows. 

3) tekstowy – kosztorys inwestorski – sporządzony przez Wykonawcę doręczony będzie 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w 
formacie umożliwiającym jego edycję i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy Office 
(OpenOffice, Microsoft Office). 

3.6 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat 
postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w terminach przez 
niego wyznaczonych oraz sporządzania i przekazywania raportów z postępu prac na każde wezwanie 
Zamawiającego. Przewidywana liczba spotkań wynosi 6. Dodatkowo, po podpisaniu umowy, zostanie 
zorganizowane spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu wyjaśnienia, ustalenia i 
ujednolicenia realizacji umowy. Wykonawca przed zakończeniem danego etapu projektowania tj. 
wykonania projektu budowlanego oraz wszystkich innych pozostałych opracowań, dostarczy 
Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem (kalendarzowe dni) dany dokument celem jego 
weryfikacji. 

3.7 Uzgodnione (z wnoszącymi) uwagi będą nanoszone do opracowania, a poprawiony dokument lub jego 
odpowiednią część Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu. 

3.8 Zamawiający dodatkowo udzieli Wykonawcy upoważnienie do złożenia, w jego imieniu, projektu 
budowlanego do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę. 

3.9 W zakres zadania wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, w trakcie realizacji robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. 
Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Każdorazowy pobyt projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu. Przewidywana 
liczba pobytów w ramach nadzoru autorskiego wynosi 10. 

3.10 Dla zakresu robót objętego opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową Wykonawca sporządzi 
Klasyfikację Środków Trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622) oraz wytycznymi 
Zamawiającego. 
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4. Czynno ści odbioru przedmiotu zamówienia 

4.1 Wykonawca każdorazowo potwierdzi Zamawiającemu wykonanie każdego elementu dokumentacji 
projektowej, opisanej w niniejszym OPZ. 

4.2 Potwierdzenie, o którym mowa, będzie w formie pisemnego protokołu przekazania Zamawiającemu. 

4.3 Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie każdego elementu, o którym mowa wyżej, poprzez 
zatwierdzenie protokołu, o którym mowa. 

4.4 W przypadku uwag do sposobu wykonania odbieranej dokumentacji (elementu dokumentacji) 
Zamawiający w protokole, o którym mowa wyżej, wpisze uwagi i wyznaczy termin na usunięcie wad 
bądź wyjaśnienie uwag. 

4.5 Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji protokół odbioru 
końcowego. 

4.6 Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego, zatwierdzi jego 
przyjęcie bądź wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający wyznaczy termin na ich 
wyjaśnienie bądź usunięcie wad.  

4.7 Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego. 

 


