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1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH  
1. Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

(w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w razie potrzeby operat wodnoprawny) oraz podejmie wszelkie 
niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do 
uzyskania potrzebnych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń), pozwoleń na rozbiórkę lub zgłoszeń 
lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.  

2. Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia 

3. Wykonawca uzyska mapy do celów projektowych, w zakresie wymaganym do zaprojektowania 
obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów Wykonawca wykona 
dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących, jeżeli będzie to potrzebne dla należytego 
wykonania dokumentacji.  

5. Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne 
wybudowanie tego zakresu rzeczowego. 

 

2. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZYJ ĘCIA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
1. Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych, w szczególności we wszystkich przypadkach 
odbiegających od przyjętych w Koncepcji rozwiązań oraz w sytuacjach, gdy istnieje lepszy wariant 
rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w 
konsekwencji - Robót. 

2. Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z powyższym punktem. 

3. Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 
pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

i. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

ii. przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 
najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

iii. zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku. 

4. W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego.  

 

3. DZIAŁANIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJ ĄCEGO DLA UZYSKIWANIA POZWOLE Ń, 
UZGODNIEŃ I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH  

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiaj ącego pozwolenie na budow ę na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego wybranemu Wykonawcy prac  projektowych przez 
Zamawiaj ącego.  

3. Wykonawca będzie monitorował proces związany z postępowaniem dotyczącym wydania 
pozwolenia i dostarczeniem Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym 
egzemplarzem dokumentacji budowlanej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z 
dokumentacją projektową prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, 
uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.  
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5. Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

6. Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie 
Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a. 

 

4. SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań i ekspertyz, Wykonawca musi je 

przewidzieć i zrealizować w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z 
kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszym opisie i 
uzyska wszelkie niezbędne dane wymagane do opracowania przedmiotu zamówienia. Każdy z 
zainteresowanych Wykonawców winien zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z posiadaną 
przez Zamawiającego dokumentacją istniejących obiektów, dokonać wizji terenowej oraz pozyskać 
wszelkie inne informacje niezbędne do pełnego zinwentaryzowania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową 
udzielenia lub opóźnienia wydania Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 
użytkowanie, z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi nałożeniem przez 
organ obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na 
opóźnieniu w realizacji inwestycji. 

4. Wykonawca nie b ędzie ponosił odpowiedzialno ści za zwłok ę w dotrzymaniu terminu, gdy 
przyczyn ą zwłoki b ędzie niewypełnienie obowi ązków ci ążących na Inwestorze wynikaj ących 
z obowi ązujących przepisów Prawa budowlanego b ądź z przyczyn le żących wył ącznie po 
stronie organu administracji budowlanej wła ściwego w sprawie wydania pozwolenia na 
budow ę. 

5. Zamawiaj ący udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych  tam gdzie udział 
Zamawiaj ącego jest wymagany przez obowi ązujące przepisy oraz udzieli niezb ędnych 
upowa żnień Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowi ązuje si ę do post ępowania zgodnego z uprawnieniami danymi 
Wykonawcy przez Zamawiaj ącego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami 
fizycznymi. 

7. Wykonawca winien uwzgl ędnić wszelkie ryzyko wynikaj ące z zastosowanej technologii. 
Proces technologiczny musi by ć bezpieczny i nale ży podj ąć wszelkie środki dla unikni ęcia 
niebezpiecze ństwa dla obsługi, urz ądzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w 
czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych,  odstawie ń awaryjnych, przerw w 
zasilaniu i remontów. 

8. Wykonawca winien sprawdzi ć aktualno ść ustaw, rozporz ądzeń, norm i innych przepisów 
przytoczonych w niniejszym opisie. 

9. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 

a) uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym 
zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego na etapie przedprojektowym propozycje rozwiązań 
materiałowych i przewidywanych urządzeń, wraz z ich porównaniem techniczno-ekonomicznym i 
własną rekomendacją. 

b) udzielenia rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy 
z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 

10. Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, szczegółowy 
harmonogram prac projektowych, który będzie stanowił podstawę do oceny zaawansowania 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca będzie przedstawiał w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, pisemne sprawozdanie z 
realizacji zadania za poprzedni miesiąc. 

12. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania się zaawansowaniem 
prac związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
organizowane będą w siedzibie Zamawiającego, spotkania, na których przedstawiciele Wykonawcy 
zaprezentują rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkań będą ustalane w stosownej 
korespondencji. 
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13. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega 
sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie 
uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do 
naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie 
przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami umowy. 

14. Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być 
kierowana na adres Pełnomocnika Zamawiającego wskazany w nagłówku WZ. Dopuszcza się 
możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu 
faxu.   
 

5. PRACE I ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE  
1. Wykonawca opracuje dokumentację w oparciu o założenia techniczno-technologiczne zawarte w 

Koncepcji układu tłocznego odprowadzającego ścieki z zakładu Morpol S.A. - Wariant I -
opracowanie z maja 2016 r. 

2. W przypadku braku możliwości opracowania dokumentacji zgodnie z przyjętymi w Koncepcji 
założeniami technicznymi i lokalizacyjnymi sieci kanalizacyjnej, Wykonawca w każdym przypadku, 
gdy będzie to potrzebne do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w 
niniejszych warunkach, przygotuje warianty rozwiązań projektowych w szczególności dotyczących 
lokalizacji sieci i wariantów materiałowych dla rurociągów i głównych urządzeń (przepompownia 
ścieków) z przedstawieniem wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można 
posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.   
Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać 
z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

3. Wykonawca przedstawi przed złożeniem projektu budowlanego dla całego przedmiotu 
zamówienia, szczegółową propozycję rozwiązań technicznych i materiałowych o których mowa w 
punkcie powyżej. Pozytywna ocena Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do sporządzenia 
projektu budowlanego. Propozycja musi zawierać w szczególności: 

• Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych obiektów i instalacji z podaniem ich 
funkcji technologicznej, kubatur, wymiarów, wyposażenia. 

• Wskazanie proponowanej lokalizacji obiektów wraz z jej oceną pod względem uzyskania 
dostępu do władania terenem na cele budowlane, zapewnienia możliwości dojazdu i 
prawidłowej eksploatacji.  

• Opis sposobu zasilania energetycznego, 

• Bilanse: ścieków, zużycia energii elektrycznej dla wszystkich projektowanych obiektów, 
uwzględniające obecny oraz perspektywiczny dopływ ścieków; 

• Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

• Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń wraz z zestawieniem 
porównawczym rozwiązań równoważnych. 

4. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z 
eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 
eksploatacją zaprojektowanych Robót).  

5. Wykonawca przedstawi analizę rozwiązań projektowych, obejmującą następujące aspekty: 
- efektywności ekonomicznej, 

- techniczną, 

- technologiczną, 

- trwałości przyjętych rozwiązań, 

6. Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi przepisami prawnymi.  
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7. Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

8. Staranność dotycząca  formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 

6. PROJEKT BUDOWLANY  
1. Wykonawca sporządzi Projekt budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012, poz. 462 wraz z późn. zm. wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

2. W ramach zakresu obowiązków Wykonawcy jest także uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę.  

3. Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na 
budowę muszą być zgodne ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami. 

4. W trakcie uzgadniania projektu budowlanego Wykonawca musi zadbać o spełnienie wymagań 
stawianych w Decyzjach i uzgodnieniach wydawanych przez odpowiednie Instytucje. 

5. Zakres projektu musi obejmować w szczególności: 
a) opracowanie Projektu Budowlanego w branżach: technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 

instalacyjnej, automatyki, elektroenergetycznej, drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji 
placu budowy i robót wraz z odwodnieniem wykopów. 

b) niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych do 
uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych, w 
tym również w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz pod względem ochrony ppoż. 
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji 
zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany 
zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. 

c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie będzie wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów, 

d) uzyskanie wypisów z obowiązujących MPZP, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji. 

e) dokonanie wszelkich uzgodnień z instytucjami i właścicielami działek, a także z Zespołem 
Uzgadniania Dokumentacji, 

f) dokonanie wszelkich uzgodnień z właścicielami działek w celu uzyskania przez Zamawiającego 
prawa do dysponowania terenem na cele budowlane,  

g) opracowania operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich uzyskanie 
będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

h) opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzeń, o ile będzie to konieczne do uzyskania 
wymaganych prawem decyzji, w tym uzyskanie decyzji o wycince drzew, gdy jej uzyskanie będzie 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

i) Szczegółowe określenie sposobu wykonania i prowadzenia robót. 

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy sporządzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003.120.1126). 

k) Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej 
specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), lub spełniają warunki 
Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.  
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6. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę dla uzyskania pozwolenia na budowę 
powinna mieć poziom szczegółowości wystarczający dla jego uzyskania. Wykonawca wykona 
wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania (lub zmiany) pozwoleń na budowę. 

 

7. PROJEKT WYKONAWCZY (PW) 
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy (PW), niezbędny do realizacji robót. 

Projekt wykonawczy opracowa ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129  

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1. Projekt wykonawczy części technologicznej (wraz z obliczeniami), 

2. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, 

3. Projekt wykonawczy architektoniczny i budowlano-konstrukcyjny, 

4. Projekt wykonawczy sieci i instalacji sanitarnych, 

5. Projekt wykonawczy sieci i instalacji elektroenergetycznych, 

6. Projekt wykonawczy systemu kontrolno-pomiarowego automatyki, sterowania i wizualizacji oraz 
monitoringu, 

7. Projekt wykonawczy rozruchu i znakowania obiektów, urządzeń i instalacji. 

8. Projekt wykonawczy niezbędnych przekładek elementów uzbrojenia infrastrukturalnego, 

9. Opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

10. Informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie doboru 
materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych, a także obejmować co 
najmniej: 

• obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów, urządzeń itp. 

• system stacjonarnych urządzeń umożliwiających montaż/demontaż wyposażenia obiektu 
(urządzeń technologicznych)  

• schematy całego układu wraz z profilami podłużnymi, 

• protokół klasyfikacji stref wybuchowych, 

• schemat i opis automatyzacji pracy obiektu oraz projekt algorytmów sterowania ze 
szczegółowym ich opisem,  

• szczegółową organizację pracy obiektu na czas realizacji robót,  

• wytyczne realizacji inwestycji gwarantujące zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni 
podczas realizacji inwestycji, 

Ponadto Projekty Wykonawcze powinny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń 
i elementów Robót budowlanych, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 
(ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów, obejmując, co najmniej: 

w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

• ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich 
budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

• obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 
konstrukcji, 
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• szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

• rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261:2002, 
PN-ISO 8991:1996, PN-EN 22553:1997 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy 
dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające 
usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

• kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2:2002, 

• szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
stalowych, 

• wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4:2001 i PN-EN ISO 
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 8504-3:2004, umiejscowienie tego 
procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony 
(jeśli występuje), 

• wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, 
numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór 
powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2001, 

• wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2000, PN-EN ISO 14713:2000 
i PN-H-04684:1997, 

• wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 
ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

• ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

• ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 206-
1:2003) 

• projektowany sposób ochrony materiałowo – strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba 
ochrony powierzchniowej betonu, 

• rysunki obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

• projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

• rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 
murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, 
stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy 
osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

• szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 
ogniochronnego, 

• rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi i 
szczegóły dotyczące odwodnienia, 

• ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace 
pomocnicze 

• rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszczenie, 

• specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 
Robót budowlanych, 

w zakresie monta żu urz ądzeń 

• rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające szczegółowe 
usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie 
w planie i wysokościowe, 

• schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, 
funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów 
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów 
procesowych dla potrzeb AKPIA, 
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• szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, 
mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

• projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 
Robót budowlanych, 

w zakresie wyposa żenia w sprz ęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpo żarowej: 

• wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 

• szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie 

• wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu 

• treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
szczegółowych przepisów przedmiotowych, 

w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych  – wodoci ągowych i kanalizacyjnych 
grzewczo – wentylacyjnych, klimatyzacji: 

• plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją 

• rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 
szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do 
urządzeń i pozostałych elementów Robót budowlanych, 

• obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp. 

• profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

• specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów 

• rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

• rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- 
pomiarowej, 

• rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 
istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 
systemów rurociągów, 

• ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu 
Budowy do stanu pierwotnego, 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 
Robót budowlanych, 

w zakresie instalacji elektrycznych: 

• opis techniczny, 

• schematy dla poszczególnych rozdzielni, 

• dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

• schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

• zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

• dokumentację oświetlenia, 

• dokumentację instalacji odgromowej, 

• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

• listę kabli, 
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• tabele/rysunki powiązań kablowych, 

w zakresie AKPiA: 

• opis techniczny, 

• schematy technologiczno-pomiarowe, 

• listę pomiarów, 

• bazę danych systemu cyfrowego, 

• schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

• dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

• zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 

• zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

• schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

• listę kabli, 

• tabele/rysunki powiązań kablowych. 

Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane spełniające 
wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004r. o wyrobach budowlanych. 

Projekt wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji 
Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 
widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,  
że ww. parametry zostaną dochowane  

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia. 

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania: 

- PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności.  

- W skład PW muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami lub sztuką budowlaną są 
wymagane dla wykazania, że przyjęte rozwiązania projektowe spełnią wymagania określone w 
przepisach, zasadach sztuki budowlanej i innych treściach niniejszego opisu.  

- musi by ć zapewniona zgodno ść pomi ędzy projektem budowlanym a PW . 

 

8. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO  
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez 
Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy 
będzie sprawowany do wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 
branżach. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art. 20 
ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania, a w 
szczególności: 
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a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 
20.1b.3) Prawa budowlanego), 

b) Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót budowlanych 
przez Wykonawcę robót, 

c) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku 
wykonywania robót budowlanych (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego), w terminie do 21 dni licząc 
od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

d) Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 21 dni licząc od daty 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót, 

e) Udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, rozruchu technologicznego, 
odbiorów, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, na 
budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiającego, 

f) Udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 
wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, w 
terminie do 21 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

g) Udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorze Inwestycji od 
Wykonawcy robót budowlanych, 

h) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym opisi. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt 
w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub 
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiającego. Wizyty będą 
potwierdzane przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty 
wynikające z określonych powyżej obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i 
wprowadzania ewentualnych zmian do opracowanej dokumentacji, w tym również zmian obejmujących 
decyzję o pozwoleniu na budowę. 

W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania usługi nadzoru autorskiego projektant winien być 
dyspozycyjny na każde żądanie Zamawiającego. 

 

Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania dokumentacji, 
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do jej zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.  

 

9. FORMA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I NIEZBĘDNYCH EKSPERTYZ ORAZ INNYCH 

DOKUMENTÓW 
Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i kompletna - z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm, a przede 
wszystkim: 

• Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy Dz. U. 2015 r. nr 0 poz. 199)  

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690).  
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• 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 

• 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. z 2013 r., poz. 1129) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 2003.47.401) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2003.121.1138) 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 z późn. zm.) 

• Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DZ.U. 2013 nr 0 poz 21 z późn. zmianami) 

• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145  
z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 
1800) r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do     spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm - Obwieszczenie z 16 stycznia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
102 poz. 651 z późn.zm.).  

• Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287 z późn.zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 
1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133)  

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy 
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.383) 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352). 

• Zarządzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. 
Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych w 
ulicach i placach miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.  

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) 

• Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.) 

• PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

• PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia 
graficzne. 

Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do celów 
projektowych). Mapy te dostarczy Wykonawca.  Mapy do celów projekt owych nale ży przekaza ć w 
wersji wektorowej (plik .dwg).  Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia 
w miejscach połączenia z projektowanymi obiektami. Kosztu wykonania wtórnika nie należy 
uwzględniać w cenie oferty.  

Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je akceptuje 
w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne 
strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego 
oznaczenia i datą jej sporządzenia. 

Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej. 

Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek geodezyjnych, 
przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie ich numerów, a w 
tabelce rysunkowej były wymienione numery tych działek. Dla działek tych należy uzyskać i zamieścić 
w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z rejestru gruntów. 

Wykonawca przygotuje i przekaże zapisane na nośniku optycznym (CD lub DVD) lub w inny skuteczny 
i trwały sposób uzgodniony z Zamawiającym pliki obejmujące wszystkie opracowania wykonane przez 
Wykonawcę z wyjątkiem szkiców wykonywanych dla potrzeb analiz przedprojektowych innych 
opracowań wskazanych przez Zamawiającego, dla których nie będzie potrzeby wykonywania skanów 
dokumentów papierowych.  

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach umożliwiających 
Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać oraz dostarczyć jako:  

• Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w formie elektronicznej 
edytowalnej w formacie: np. .dwg oraz .pdf lub *.tiff,  kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi 
być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 

• Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie: 
np. .doc oraz .pdf 

• Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie: np. .xls 
oraz .pdf 

• Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 
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• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr 
opracowania. 

• STWiOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w formacie: .doc oraz 
.pdf 

• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jako wydruki oraz wersja elektroniczna edytowalna: w 
standardzie plików rozpoznawalnych przez programy Norma, Rodos, Forte a także .pdf 

• Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD lub DVD. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z 
wymaganiami podanymi niżej: 

a) Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że zostaną 
uzgodnione inne rozmiary. 

b) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.  Zastosowana 
skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

• Plany rurociągów – 1:500 

• Profile rurociągów – skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż skala pozioma. 

• Plany terenu, schematy – 1 : 500 

• Plany ogólne – 1:100; 1:50 

• Szczegóły – 1:20 do 1:5 

Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów 
i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów i urządzeń niskiej jakości. 
Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji, a w szczególności nie może 
jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy. 

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urządzenia i instalacje w standardach technicznych, wykończenia i 
wyposażenia nowych obiektów, uwzględniając standardy nie gorsze niż stosowane w istniejących 
obiektach Spółki.   

 

10. OCENA I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
1. Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) będą 

podlegały ocenie przez Zamawiającego. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji dokumentacji 
zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie przez Zamawiającego.  

2. Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a 
poprawione rysunki lub obliczenia przedłożone ponownie w 2 egzemplarzach do uzyskania 
pozytywnej oceny przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez 
Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. 

3. Zamawiający dokona uzgodnienia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 21 dni od 
daty jej otrzymania. Nie zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje się 
za dokonanie pozytywnej oceny.  

4. Wymaga się uzyskania pozytywnej oceny dokumentacji i przekazania odpowiedniej ilości zgodnie z 
poniższym wykazem: 

• przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej 
oceny propozycji projektowej przez Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu do oceny 
2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej projektu budowlanego. 

• po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze 
projektu budowlanego do złożenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 
1 egzemplarz przekaże Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną w 2 egz.  
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• po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu budowlanego od Zamawiającego Wykonawca 
przekaże do oceny Zamawiającemu 2 egzemplarze projektów wykonawczych w wersji 
papierowej.  

• po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego projektów wykonawczych Wykonawca 
przekaże 2 egzemplarze Projektów Wykonawczych wraz z wersją elektroniczną w 2 egz. 
Wersja elektroniczna musi być powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie 
.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisu. 

5. Ocena pozytywna dokumentacji dokonana przez Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu 
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt jej uzyskania nie zwalnia 
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i 
materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszego opisu. 

6. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do oceny. Dokonanie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o pozytywnym ocenieniu dokumentacji przez 
Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, że dokumentacja nie spełnia wymagań niniejszego 
opisu. 

7. Wszelkie oceny dokonane przez Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają 
Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy niniejszego opisu, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

8. Wszystkie opracowania Wykonawcy będą wykonane w języku polskim.  

9. Układ opracowań i sposób podania treści tych opracowań powinien zapewnić ich możliwie najlepszą 
czytelność i łatwość wyszukiwania potrzebnych treści. 

10. Jeżeli Zamawiający przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia znakami i symbolami związanymi z dofinansowaniem 
niniejszego zamówienia lub Przedsięwzięcia przez Unię Europejską. 

 


