___________________________________________________________________
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD
NAZWĄ:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY CHODNIKA WRAZ
Z OŚWIETLENIEM NA DRODZE GMINNEJ W ZAJEZIERZU
___________________________________________________________________
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dla zadania pod nazwą Budowa chodnika wraz z oświetleniem na drodze gminnej
w Zajezierzu – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2018 Sołectwa
Zajezierze.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1. Lokalizacja projektowanego chodnika: droga gminna (bez statusu drogi
publicznej) znajdująca się na nieruchomościach nr 49 obręb 4 Sztum, 159 i 172
obręb Zajezierze, Gmina Sztum, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Polna
do skrzyżowania z drogą gminną znajdującą sią na nieruchomości nr 137 obręb
Zajezierze, Gmina Sztum o długości ok. 980 mb,
2. Zaprojektowanie oświetlenia drogowego spełniającego normy przewidziane dla
kategorii drogi objętej przedmiotem zamówienia,
3. Działka nr 49 obręb 4 Sztum objęta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole,
4. Działki nr 159 i 172 objęte są ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr XXXVI/341/2013 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sztum.
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA
1. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do
opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia,
2. Opracowanie koncepcji przebiegu chodnika w terminie 10 tygodni od dnia
podpisania umowy i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu,
3. Inwentaryzację zadrzewień znajdujących się w lokalizacji planowanej budowy
chodnika wraz z ich oceną dendrologiczną oraz występowania w ich obrębie
gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną prawną,
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4. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (5 egz.) oraz opracowanie
projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie (po 4 egz.) obejmujących
całość inwestycji,
5. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (3 egz.),
6. Opracowanie przedmiaru robót (2 egz.),
7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego (po 2 egz.),
8. Przekazanie przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej oraz w formacje .PDF
na płycie CD – 2 egz.,
9. Jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego,
10. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z załącznikami,
11. Uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i
uzyskania pozwolenia na budowę opracowań (np. operatów, raportów), badań,
uzgodnień warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz
odstępstw od obowiązujących przepisów,
12. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
13. Opracowanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte dokumentacją,
14. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania
w oparciu o założenia wyjściowe do projektowania, obowiązującymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
15. Opracowana dokumentacja musi spełniać wszystkie wymagania niezbędne do
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
16. Opracowana dokumentacja musi być wykonania zgodnie z obowiązującymi
przepisami:
A. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.),
B. 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 r., poz. 432 ze zm.),
C. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
D. Przedmiary robót z podziałem na branże muszą uwzględniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
E. Kosztorys inwestorski z podziałem na branże należy opracować zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów pracy prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w układzie zgodnym z układem
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pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych szczegółowych
specyfikacji technicznych,
F. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
muszą być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W
każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją.
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych projektant
opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja musi zawierać
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.

SPOSÓB WYKONANIA DOKUMENTACJI
1. Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz
zawierać protokoły koordynacji międzybranżowej, podpisana przez wszystkich
projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
Ponadto musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody, pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także
spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu
zamówienia,
2. Dokumentacja musi zostać podpisana przez osoby posiadające wymagane
uprawnienia,
3. W projektach wykonawczych, Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbędne do
wykonania robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na
sprawdzenie poprawności jej wykonania,
4. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót,
doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób
zgody z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do tej
ustawy oraz zgodnie z prawem budowlanym, wytycznymi i normami
technicznymi,
5. Wszelkie opłaty i koszty związanie z opracowaniem dokumentacji projektowej
ponosi Projektant.
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