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Uwaga: 
 gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 

 dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień 
złożenia opracowań do odbioru. 
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1. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW 

Sławniowice – zadanie nr 3b, realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013. 
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na 
budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) ze zbiornikiem wody w Sławniowicach, 
gmina Głuchołazy, pow. Nysa, dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu dla wsi: Sławniowice, 
Burgrabice, Biskupów, Markowice i Gierałcice, w tym: 
1) ujęcie wody ze studni głębinowych (istniejąca studnia nr 1 o wyd. 23,0 m³/h i 

głębokości 66,1 m jako studnia rezerwowa oraz projektowana studnia nr 2 o wyd. 
30,0 m³/h i głębokości 80,0 m jako studnia podstawowa) na terenie obszaru 
górniczego ,,SŁAWNIOWICE”, nr działki 368, wraz z zagospodarowaniem terenu, w 
tym: ukształtowanie terenu, drogi i chodniki na terenie ujęcia wody, oświetlenie 
terenu, wydzielenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody i ogrodzenie terenu, 

2) droga dojazdowa do ujęcia wody wraz z przepustem lub mostkiem na potoku 
Maruszka,  (przejazd z terenu działki nr 369 na teren działki nr 368 przez potok 
Maruszka nr działki 351/1, o długości ok. 20,0 m ),  

3) stacja uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem magazynowym i stabilizującym ciśnienie 
wody o poj. V = 2 x 100 m³, z osprzętem i komorą zasuw, wyposażeniem 
technologicznym, instalacją wod.-kan. i elektryczną z ogrzewaniem elektrycznym, 
zagospodarowaniem terenu, w tym drogi i chodniki, oświetlenie terenu, monitoring i 
ogrodzenie,  na terenie  działki nr 371/7, 

4) rurociąg tłoczny sieci wodociągowej z rur PE, PN 16 o dł. trasy ok. 800,0 m na terenie 
działek nr: 368, 352/2, 372, 371/3, 371/4, 371/6 i 371/7, łączący studnie głębinowe 
ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody i zbiornikiem wodociągowym na działce nr 
371/7, 

5) rurociąg grawitacyjny sieci wodociągowej z rur PE, SDR17 o średnicy Ø 160 mm o 
długości. około 15,0 m, stanowiący podłączenie zbiornika wody do projektowanej 
sieci wodociągowej na terenie działki nr 408 (sieć wodociągowa jest zaprojektowana 
wg odrębnego projektu), 

6) przyłącze elektroenergetyczne 15 kV ze stacją transformatorową oraz przyłącza NN 
do zasilania ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, 

7) instalacja elektryczna zasilania i sterowania pomp głębinowych, 
8) instalacja AKPiA z przystosowaniem do centralnego monitoringu* i sterowania stacji 

uzdatniania wody ze zbiornikiem oraz ujęcia wody z wykorzystaniem łączy radiowych 
lub telefonii komórkowej. 
 

Uwaga:  
* W zakresie przystosowania do centralnego monitoringu i sterowania - należy w szafie   
sterowniczej ujęcia i SUW ze zbiornikiem zaprojektować swobodnie programowalny 
sterownik PLC oraz w sterowniku tym przewidzieć wolny port komunikacyjny RS485 lub 
RS232, umożliwiający komunikację po protokole Modbus RTU. 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne przygotowywanie dla Zamawiającego 

wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania wykonawców do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na zarzuty dotyczące przedmiotu zamówienia 
np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (w 
zakresie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej), aż do zawarcia 
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umowy z wykonawcą robót budowlanych, oraz przygotowywania ewentualnych 
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych 
odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. 
zm.). 

 
 

2. Prace przedprojektowe i projektowe. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
1. Uzyskać materiały i dane niezbędne do projektowania oraz do wniosku o wydanie  decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

2. Uzyskać aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500, (na teren nie 
objęty mapami dostarczonymi przez Zamawiającego). 
 

3. Uzyskać mapę poglądową terenu z zaznaczeniem terenu dot. opracowań w skali 1: 5000, 
 

4. Wykonać dokumentację dendrologiczną drzew przeznaczonych do usunięcia w związku z 
planowaną inwestycją. 
 

5. Wykonać  dokumentację  geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego. 
 

6. Opracować i uzgodnić koncepcję rozwiązań projektowych, w tym :   
1) bilans  zapotrzebowania wody,  
2) opis  techniczny,  
3)  część graficzna,  
4) zbiorcze  zestawienie przybliżonych kosztów zadania,  
 opracować  w 3 egz. 

 
7. Opracować projekt budowlany obejmujący część: budowlaną, technologiczno - sanitarną i 

elektryczną z AKPiA z przystosowaniem do centralnego monitoringu i sterowania  - 
opracować w ilości 8 kpl. 
 

8. Opracować projekt wykonawczy obejmujący część:  
1) budowlaną,    
2) technologiczno - sanitarną i elektryczną z AKP i A z przystosowaniem do centralnego 

monitoringu i  sterowania - opracować w ilości 8 kpl. 
 

Uwaga:  
 projekty winny być sprawdzone przez osoby uprawnione i skoordynowane 

międzybranżowo, 
 do projektu budowlanego i wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

 projekt budowlany i wykonawczy należy sporządzić dla uzgodnionych przez 
Zamawiającego rozwiązań projektowych. 
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3. Inne opracowania. 
 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien wykonać: 
 

1. Kosztorysy inwestorskie  – 3 egz. 
 

2. Przedmiary robót – 3 egz. 
 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 8 egz. 
 

4. Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 8 egz. 
 

5. Operat terenowo-prawny składający się z: wykazu działek i ich właścicieli, aktualnych 
wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów oraz dokumentów   
potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –   3 egz. 
 

6. Operat wodno-prawny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę   przepustu 
lub mostka na potoku Maruszka – 6 egz. 
 

7. Operat wodno-prawny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę ujęcia 
wody – 6 egz. 
 

8. Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz pozwolenia 
na budowę i realizację inwestycji  – 6 egz. 
 

Uwaga:  
 prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu 

przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych na wybór przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

 powyższa dokumentacja powinna umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na 
budowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120 
poz. 1133 z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

 
 

4. Decyzje i uzgodnienia. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1. Uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

2. Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
 

3. Uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym na budowę przepustu lub mostka na 
potoku Maruszka. 
 

4. Uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym na budowę ujęcia wody. 
 

5. Czasowe lub trwałe zajęcia terenu nie będącego własnością Zamawiającego należy 
uzgodnić z właścicielem w formie pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę do 
dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót  budowlanych. 
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6. Uzgodnienia z właścicielami gruntów powinny zostać potwierdzone ich podpisem na 
załączniku mapowym, z naniesionymi projektowanymi obiektami. 
  

7. Uzgodnić koncepcję i projekt budowlany z: Zamawiającym,  Sp. z o.o. ,,MARMUR”, z 
siedzibą w Sławniowicach 103, 48-340 Głuchołazy oraz z Okręgowym Urzędem 
Górniczym z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 31, 44-122 Gliwice, w zakresie obiektów 
usytuowanych na terenie i obszarze górniczym "SŁAWNIOWICE", nr działki: 368, 369 i 
372. 
 

8. Dokonać uzgodnienia do projektu na budowę przepustu lub mostka na potoku Maruszka 
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Opolu, Oddział w 
Nysie, 48-304  Nysa, ul. Fałata 6a oraz z Urzędem Miejskim, Wydz. Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Głuchołazach. 
 

9. Uzyskać wszelkie inne uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na budowę. 
 

Uwaga:  
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

 
 

5. Inne wymagania i warunki realizacji zamówienia. 
 

1. Wykonawca sprawdzi w terenie warunki wykonania zamówienia. 
 

2. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje i 
pozwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji 
(w tym uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie wytycznych do projektowania oraz 
zastosowanych rozwiązań technicznych). 
 

3. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz realizacji 
robót budowlanych. 
 

4. Wykonawca o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania 
winien bez zbędnej zwłoki informować Zamawiającego tak, aby w miarę potrzeby 
możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i uzbrojenia 
terenu. 
 

5. Wykonawca uzyska, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej,  
uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego, dotyczące materiałów przedprojektowych w 
zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, szczególnie w opracowaniu instalacji 
AKPiA z przystosowaniem do centralnego monitoringu i sterowania stacji uzdatniania 
wody ze zbiornikiem oraz ujęcia wody z wykorzystaniem łączy radiowych lub telefonii 
komórkowej.  
Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty złożenia w/w materiałów 
zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje 
stanowisko. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania 
uzgodnień z Inżynierem Projektu – jako podmiotem reprezentującym go w 
przedmiotowym zamówieniu. 
 

7. Całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy opracować w formie 
standardowej (na papierze) oraz w nieedytowalnej i edytowalnej formie elektronicznej na 
CD lub DVD. Pliki cyfrowe w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku 
AutoCad. 
 

8. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie 
obowiązujących przepisach, a w szczególności: 
 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

243 poz. 1623 z późn. zm.), 
 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 
1133 z późn. zm.), 

 rozporządzeniu 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 2004 r. Nr 202 poz. 2072),   

 rozporządzeniu 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), 

 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2010 r. Nr 213 poz. 1397), 

 ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 z 2012-
02-09 poz. 145), 

 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 
163 poz. 981), 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciw pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny podstawowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 139 poz.1169 z późn. 
zm.), 

 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 
poz. 1243 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 
r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 
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Uwaga:  
 w procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności wymogi dotyczące zachowania 
zasad uczciwej konkurencji, wynikającej z art. 29 ust. 3, cytuję: 
„Art. 29 ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”. 
oraz z art. 30 ust. 4 , cytuję: 
„Art. 30 ust. 4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, 
zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym”, 
co oznacza, że w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i 
oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i 
urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub 
producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta. Dla 
przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń 
możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej 
akceptacji Zamawiającego.  
Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń (w opisie, na rysunkach, w 
kosztorysach, przedmiarach) należy dokonać za pomocą parametrów, cech 
technicznych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub 
urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów 
materiałów lub urządzeń oraz użycie sformułowania „lub równoważny”. Pod pojęciem 
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj 
materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry 
przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej 
oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 

 
6. Opracowania, materiały i dokumenty, które Zamawiający przekaże 

nieodpłatnie Wykonawcy. 
        

1. „Koncepcja ujęcia, stacji wodociągowej i doprowadzenia wody do sieci wodociągowej dla         
wsi Sławniowice, Burgrabice i Biskupów”, autor opracowania: mgr inż. Andrzej         
Piotrowski, (opracowanie z 2006 r., obecnie częściowo nieaktualne). 
 

2. „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dla         
wodociągu „Sławniowice” w miejscowości Sławniowice”, autorzy: dr Józef Kryza, mgr         
Waldemar Kleśta, „AQUATOR” Sp. z o.o., Wrocław, grudzień 2010 r. 
 

3. Decyzja Starostwa Powiatowego w Nysie: 
 znak ROŚ.III.JM.7531-5/10 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyżej 

wymienionego projektu, 
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 znak ROŚ.6530.4.2011.JM z dnia 29.12.2011 r. o przedłużeniu terminu 
obowiązywania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych do dnia 31.12. 
2012 r. 

4. Powykonawcza „Dokumentacja hydrogeologiczna dla otworu badawczego Sławniowice         
Nr 1”, autor mgr inż. Andrzej Bezkorowajny, styczeń 2000 r. 
 

5. "Dokumentacja hydrogeologiczna eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów 
proterozoiku/paleozoiku dla otworu badawczego Sławniowice nr S-1”, oprac. 
,,AQUATOR”, Sp. z o.o. we Wrocławiu, autorzy: dr Józef Kryza, mgr Waldemar Kleśta, 
Wrocław, październik 2011 r. 
 

6. Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Nysie, znak ROŚ.6531.3.2011.JM z dnia 30.11. 
2011 r. o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji hydrogeologicznej jak wyżej. 
 

7. Wypisy z rejestru gruntów  dla jednostki ewidencyjnej Głuchołazy - obszar wiejski, obręb         
Sławniowice, działki nr: 351/1, 352/2, 368, 369, 371/3, 371/4, 371/6, 371/7, 372 i 408. 
        

8. Umowa z dnia 24 listopada 2009 r. na dzierżawę działki nr 368 przez Zamawiającego. 
  

9. Wyrys z mapy ewidencji gruntów dla obszaru obejmującego lokalizację całości zadania,        
Nr mapy 11729/10 z 17.11.2010 r. w skali 1:2000. 
 

10. Mapa  zasadnicza  terenu do celów projektowych w skali 1: 500. 
 

11. Wyniki badań wody z istniejącej studni nr 1 w Sławniowicach na działce nr 368. 
 

12. Pismo Zamawiającego do Wydz. Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Głuchołazach 
znak JRP/AF/3b/95/10/4807/10 z dnia 25.10.2010 r. w s. planu utworzenia rezerwatu 
przyrody pn. "Marmurowa Dolina" w części obszaru górniczego "Sławniowice" wraz z 
planem sytuacyjnym w skali 1:5000. 
 

13. Warunki  przyłączenia projektowanych obiektów do sieci elektroenergetycznej. 
  

14. Przybliżone usytuowanie planowanych obiektów na mapie w skali 1:2000. 
 

15. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i 
występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji 
projektowej. 

 
Uwaga:  
Po wykonaniu otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 w Sławniowicach na działce nr 368 
(planowany termin II kw. 2012 r.), Zamawiający przekaże Wykonawcy powykonawczą 
dokumentację hydrogeologiczną tego otworu wraz z wynikami badań jakości wody, 

 
 

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie: 
1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru autorskiego od dnia podpisania 

umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez 
Wykonawcę Dokumentacji projektowej do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót 
budowlanych realizowanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
projektową. 

 
3. W ofercie Wykonawca przedstawi koszt 8 pobytów w ramach nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej. Ostateczne 
rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości 
pobytów projektanta na budowie. 
 
 

8. Wykaz załączników do OPZ. 
 

1. Koncepcja usytuowania ujęcia wody, stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem oraz 
rurociągu tłocznego sieci wodociągowej w Sławniowicach – arkusz 1 i 2, skala 1:1000, 
opracowanie "Wodociągi", Sp. z o.o. w Głuchołazach, 01.03.2012 r. autor:  Augustyn 
Fornal. 

 


