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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zadanie 2b- budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta 
Głuchołazy- kanalizacja deszczowa 

Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy 
prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisami techniczno- 
budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie przepisami 
dotyczącymi szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami dotyczącymi metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

I. Zakres zamówienia  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na opracowaniu 
dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego -Zadanie 
2b- budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta 
Głuchołazy- kanalizacja deszczowa w ramach projektu  pn. „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Głuchołazy  
„Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Funduszu Spójności obejmującej wykonanie: 
1. Przebudowy odcinka Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, od jazu przy ul.  

Kościuszki w Głuchołazach w kierunku miejscowości Bodzanów, 
  2. Przebudowy istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach  
    w rejonie ulic Kościuszki/M.C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację deszczową  
    i sanitarną , w tym:  
a/ budowa kanałów deszczowych DN 1000-1200 mm o łącznej długości około 97,0 m z    
wylotem do Kanału Młynówka, 

b/ Budowa kanału sanitarnego DSN 400 mm o łącznej długości ok. 48,0 m  

c/ Budowa    urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych –kpl. 

d/Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi  
kanałami deszczowymi i sanitarnymi (w miarę potrzeby),  

e/ Likwidacja istniejących kanałów : 

- Deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m 
- Sanitarnego DN 300 mm o długości 5,0 m sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 m 
      Zakres opracowań dokumentacji projektowych j.w. został określony na podstawie 
istniejących koncepcji technicznych tj: 

- ,, Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy Kanału Młynówka w Głuchołazach ( dz. Nr 626 i 
122/1 ) na odcinku od jazu przy ul. Kościuszki do byłego młyna w Bodzanowie”, oprac. z 08. 
2009 r. , autor : mgr inż. Romuald Maciantowicz. 
 ( załącznik nr 1  ). 
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- ,, Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy w części 
należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie- rys. D – 5”, oprac. ,,PROJEKT”, Nysa, 
mgr inż. Mirosław Bartocha. 
( załącznik nr 2 ). 

Zakres opracowań dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia winien 
obejmować: 

1) Prace przedprojektowe i projektowe: 
- uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, 
- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500, 
- pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów,  
- pozyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego na zakres terenu 
objętego projektami, 
- wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego , po 8 egz.  
- opracowanie projektów budowlanych w ilości po 8 egz., 
- opracowanie projektów wykonawczych w ilości po 8 egz. 
2) Inne opracowania : 
- kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – w ilości po 3 kpl. specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonać po 8 egzemplarzy, 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu- wytyczne dla wykonawcy- wykonać po  8 egz. 
- operat terenowo- prawny składający się z wykazu działek i ich właścicieli, aktualnych 
wpisów z rejestru gruntu i map ewidencyjnych gruntów oraz dokumentów potwierdzających 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wyk. po 8 egz. 
- operat wodno-prawny – wykonać w ilości 3 egz., 
- dokumentacja dendrologiczna- wykonać w ilości 3 egz. 
- wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz pozwolenia na 
budowę i realizacje inwestycji - wykonać po 8 egz.  

3).  Decyzje i uzgodnienia: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia 
 na przebudowę Kanału Młynówka 
- decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym 
- czasowe lub trwałe zajęcie terenu nie będącego własnością Gminy Głuchołazy  należy 
uzgodnić z  właścicielem w formie pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę do 
dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót budowlanych,  

- uzgodnienia z właścicielami gruntów powinny zostać potwierdzone ich podpisem na 
załączniku mapowym,  z naniesionymi projektowanymi obiektami,  do pisemnego 
oświadczenia,  
- uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę 
i realizację inwestycji. 
 
4). Inne wymagania: 

Projekty wykonawcze powinny:  
- zawierać wszelkie uzgodnienia , warunki techniczne, decyzje i pozwolenia niezbędne do 
realizacji  Inwestycji (w tym uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie wytycznych do 
projektowania oraz zastosowanych rozwiązań technicznych),  
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- uzupełniać  i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty przez wykonawcę  robót oraz realizacji robót budowlanych, 
- wszelkich uzgodnieniach  i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania winien być bez  
zbędnej zwłoki    informowany Zamawiający tak, aby w miarę potrzeby możliwe było 
podjęcie negocjacji  z właścicielami i zarządcami  terenów i  uzbrojenia terenu, 
- całą dokumentacje stanowiącą przedmiot zamówienia należy opracować w formie 
standardowej (na papierze ) oraz w nieedytowalnej i edytowalnej formie elektronicznej na 
CD, 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać  wymagania zawarte w aktualnie 
obowiązujących  przepisach, a w szczególności : 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane, z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. 
U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. ),   

 Rozporządzenie 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. Nr 130 z dn. 8 czerwca 2004 r. , poz. 1389) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw, 
 Ustawa 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, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające Rozporządzenie jw., 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji  
     ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje  
     hydrologiczne 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami. 

 
II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do : 

1) uzyskania wypisów i Wyrysów z ewidencji gruntów oraz sprawdzenia stanu 
prawnego działek na terenie objętym zamówieniem ( w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę) 

2) uzyskania warunków technicznych od wszystkich gestorów sieci, 
3) aktualizacji istniejących map sytuacyjno- wysokościowych do celów  
    projektowych w skali 1:500 i ewentualnego wykonania map sytuacyjno- 

wysokościowych w skali 1:500 ( w zakresie niezbędnym do realizacji 



                               Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Część III  - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opracowanie  dokumentacji projektowej dla Zadania 2b- Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na 
obszarze miasta Głuchołazy – kanalizacja deszczowa w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy 

5

zamówienia),na mapach powinny być naniesione wszystkie numery ewidencyjne 
działek objęte zakresem opracowania, mapy należy zarejestrować w Starostwie 
Powiatowym w Nysie, 

4) opracowania i przygotowania materiałów oraz złożenia wniosku i uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 
zakresie przebudowy odcinka Kanału Młynówka, 

5) przygotowania wniosku i uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszar terenu objęty przedmiotowymi 
projektami, 

6) przygotowania materiałów i opracowania operatu wodno- prawnego oraz 
uzyskania pozwolenia wodno- prawnego, 

7) przeprowadzenia badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
8) przygotowania kompletu dokumentów i materiałów niezbędnych do wniosku o    

wydanie pozwolenia na budowę, 
9) sporządzenia wniosku o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę, 
10)opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej . 
11)pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych przedmiotowymi    
  opracowaniami projektowymi. 
       

2. Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej  
winien uwzględniać uzasadnione wymogi poszczególnych gestorów sieci i urządzeń, 

3. W przypadku używania w dokumentacji projektowej konkretnych znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów muszą takiemu wskazaniu 
towarzyszyć wyrazy „ lub równoważny ”.Wykonawca jest zobowiązany do podania 
parametrów wyrobów, które pozwolą na  porównanie wyrobów i stwierdzenie, czy są 
to wyroby równoważne. 

4. Opracowana dokumentacja będzie międzybranżowo skoordynowana technicznie i 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
oświadczenia, potwierdzenia, sprawdzenie rozwiązań projektowych zakresie 
wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia , zgody i pozwolenia w 
zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także spis opracowań dokumentacji 
składających się na komplet przedmiotu zamówienia . 

5. Wszelkie koszty uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz opłaty administracyjne itp. 
obciążają  Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie niezbędnych 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń, umożliwiających uzyskanie zamawiającemu- decyzji 
pozwolenia na budowę. Wykonawca winien wskazać Koordynatora, który będzie 
odpowiedzialny za koordynację wszystkich prac, kontakty z zamawiającym itp. 
Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania w 
innych jednostkach w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej . 

6. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet aktualnych wypisów i wyrysów z 
ewidencji gruntów dla działek objętych przedmiotową inwestycją oraz działek 
sąsiadujących na które będzie oddziaływała inwestycja. 
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7. Wykonawca na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego związanego w wyłonieniu robót budowlanych zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, przyjętych 
w dokumentacji rozwiązań projektowych, sporządzonych przedmiarów, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 

 8. Wskazane jest dokonanie wizji terenu przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. 

III. Termin realizacji zamówienia  
 

Termin realizacji całego zamówienia – do 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

IV. Prawa autorskie  
 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa 
autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych 
przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich. 

2. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przenosi na 
zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą 
wypłacenia wynagrodzenia za dokumentację przez Zamawiającego. Zamawiający 
może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlano- wykonawczy w całości lub  
w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 
 

V. Podwykonawcy  
 

1. W wykazie części zamówienia realizowanych przez podwykonawców , Wykonawca 
wskaże, które z części zamówienia będzie realizował z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego o każdej zmianie 
dotyczącej podwykonawców. 

4. Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do podwykonawców. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie , jakby były one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

5. Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest udzielić na piśmie 
wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zadeklarował, że całe zamówienie wykona 
samodzielnie, a po wyborze jego oferty lub w trakcie realizacji umowy wystąpi 
konieczność wykonania prac przez podwykonawcę/podwykonawców/ to musi 
wystąpić na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
podwykonawcy. 

 

VI. Spotkania robocze  
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1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału  
w spotkaniach roboczych dotyczących zamówienia, prac do wykonania albo innych 
spraw sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia. 

2. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają 
wszystkie osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie  
o działaniach , które należy podjąć w związku z realizacja zamówienia. 

 

VII. Gwarancja 
  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot 

zamówienia na okres do dnia skutecznego zawiadomienia właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlany realizowanych na podstawie 
opracowanych projektów budowlanych , ale nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Okres rękojmi wynosić będzie 12 miesięcy. 
4. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag ( podpisanie przez strony protokołu 
odbioru końcowego). 

 

VIII. Odbiory  
 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego 
w umowie. 

2. W dacie odbioru Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia złożonej 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 

3. Zamawiający dokonuje sprawdzenia otrzymanej dokumentacji  w ciągu 30 dni licząc 
od dnia ich otrzymania. W tym terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy swoje 
opinie na piśmie. 

4. Zamawiający może przekazać otrzymane projekty budowlane, projekty wykonawcze, 
kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, do sprawdzenia i weryfikacji. 

5. W przypadku gdy otrzymana dokumentacja będzie niepełna, nieczytelna bądź będzie 
zawierała inne istotne wady, Zamawiający zwróci ją wykonawcy z pisemnym 
podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad w 
dokumentacji. 

6. W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje bez uwag całą dokumentację lub po 
usunięciu wad, strony podpiszą protokół bezusterkowego przyjęcia – przekazania 
dokumentacji, czyli protokołu odbioru końcowego. Podpisanie protokołu końcowego 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości  
w dokumentacji, które ujawnią się po odbiorze. 

 

VII. Zmiana umowy  

1. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności  dokonywanie zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa  
w pkt. VII. 2 
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2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) terminu wykonania umowy, 
2) udziału osób projektantów projektujących w ramach przedsięwzięcia, 
3) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, 

3. Zmiana terminu wykonania zamówienia może dotyczyć : 

1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. 
przedłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty, 
wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

2) utrudnianie przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości, 

3) konieczność wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie 
składania oferty, 

4) rezygnacji z realizacji części zamówienia przez Zamawiającego, 

5) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

1) odstąpienia ( rezygnacji) od części zamówienia, 

2) zmiany stawki podatku VAT, 

 5. Zmiana udziału podwykonawców może nastąpić w przypadku : 

1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia, mimo, iż w złożonej 
ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji części zamówienia  
w podwykonawstwie, 

2) zmiany zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 

6. Zmiana osób – projektantów projektujących w ramach przedsięwzięcia może nastąpić 
w przypadku: 

1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 

2) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby, 

7. W przypadku zmiany osób – projektantów wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach  
w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy. 

8. Warunki dokonywania zmian: 

1) Inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 
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    zmiany. 

9. Zmiany nieistotnych zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie 
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności . Za zmiany takie uważa się 
np.: 

 zmianę koordynatora ze strony zamawiającego i wykonawcy, 
 zmianę rachunku bankowego, 
 zmiany adresowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

          


