Zab(cznik nr 1
do wniosku na udzielenie zam6wienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: "Pnebudowa ulicy Bulgarskiej
wraz z budowll parkingu" oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
Opis pnedmiotu zamowienia
1.

Pnedmiotem zamowienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej: "Pnebudowy ulicy Bulgarskiej wraz z
budoWll parkingu" obejmuj8ecej wykonanie w ramach budowy Obwodnicy

Sr6dmiejskiej etap VI parkingu na ok 500 miejsc parkingowych u zbiegu ulic

Arkonska i Bulgarska wraz z przebudoW8e ulicy Bulgarskiej od u1. Arkotiskiej do
uI. Slowiatiskiej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego. NaleZy przewidziee

wykonanie podziemnego zbiomika retencyjnego 0 pojemnoSci ok.200 m3 przy

projektowaniu odwodnienia parkingu.
KodCPV

71 320000-7: Uslugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71 24 8000-8: Nadz6r nad projektem i dokumentacj8e

2.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

I) Wykonanie koncepcji oraz projekt6w budowlanych i wykonawczych "Pnebudowy
ulicy Bulgarskiej wraz z budowll parkingu" wykonanych na mapie do cel6w
projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczeg6lowe specyfIkacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t w nastt<PujllCych branZach:
Projekt budowy parkingu i przebudowy drogi,
Projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiomikiem retencyjnym,
Projekt oswietlenia ulicy i parkingu w zakresie niezym.
Dokumentacj/C nalezy wykonae w nastt<Puj8ecych ilosciach:
- Projekt budowlany, wykonawczy, przedrniar rob6t, specyfIkacje techniczne - 6 egz.
-

Tabela Element6w Rozliczeniowych

robOt,

szczeg6loWy kosztorys

inwestorski

skladaj8ecy si/C z kosztorys6w dla wszystkich branz, a takZe wycenionego TER - 2 egz.
-

Dokumentacja w wersji elektronicznej na plycie CD- 2 egz. Na kaZdej plycie CD-R
musZ8e si/C znalezc dwa pliki z rysunkarni: w formacie zapisu 0 rozszerzeniu pdf 

zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisarni oraz w formacie zapisu 0
rozszerzeniu dwg. Opis techniczny naleZy przygotowaC, jako plik 0 rozszerzeniu docx
orazpdf.

2) Dla zadania naleZy uzyskae decyzj/C zezwalaj8ec8e na realizacj/C inwestycji drogowej.
3) Do wniosku 0 zezwolenie na realizacj/C inwestycji drogowej, naleZy przygotowae:

etap I - Wykonanie map z projektem podzialu w liczbie 7 egz. zgodnie z
obowlirzujllCymi przepisarni;
II etap - po ostatecznej deci ZRiD przyjcie operatu technicznego do patistwowego
zasobu geodezyjnego i kartografIcznego wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na
gruncie nowych punkt6w granicznych w formie stabilizacji nietrwalej (dla dzialek
prywatnych). Wyst8ePienie z wnioskiem do Biura Geodety Miasta (zalllCzajllc kopie
map z projektem podzialu i wykaz6w zmian danych ewidencyjnych - po jednym dla

kaZdej dzialki) 0 ustalenie numeracji porntdkowej dla dzialek powstalych pO podziale.
SpofZlldzenie wykaz6w zmian danych do KW.
4) Do obowil\.Zk6w wykonawcy nalei:y wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z

powszechnie obowil[lUjllcyrn stanem prawnyrn oraz uzyskanie wszelkich uzgodniefl,
opinii i zatwierdzefl dokumentacji wyrnaganych obowil[lUjll.Cyrni przepisami.
3.

Wykonawca

lx<dzie

wykonywal

przedmiot

zam6wienia

zespolem:

projektant

w

specjalnoSci drogowej, sanitamej i elektroenergetycznej i ewentualnie konstrukcy,ino
budowlanej. Sldad zespolu Wykonawca przekaze przed podpisaniem umowy.
4.

Pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie:

a)

Kontroli zgodnosci realizacji projektu z dokumentacjll w toku wykonywanych
rob6t,

b)

Wnioskowania 0 wprowadzenia zmian w dokumentacji,

c)

Uzgadniania

i

oceny

zasadnosci

wprowadzania

zmian

w

stosunku

do

przewidzianych rozwi:tzafl projektowych w dokumentacji, a zgloszonych przez
Zamawiajgo, lni:yniera Kontraktu, Wykonawcc< RoOOt Budowlanych w toku

wykonywania roOOt budowlanych,

d)

Scislej wsp61pracy z ZamawiajllCym, Inzynierem Kontraktu, Wykonawcll RoOOt
Budowlanych,

e)

Pelnienie funkcji doradczej i konsultacy,inej wobec Zamawiajllcego w zakresie
objc<tyrn dokumentacj!\,

f)

Udzielania wszelkich wyjaSniefl dotyCZllcych Wlltpliwosci powstalych w toku

realizacji inwestycji wynikajllCych z dokumentacji
g)

Udzial w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy lub spotkaniach
organizowanych

przez

Wykonawcc<

Rob6t

Budowlanych

lub

lni:yniera

Kontraktu lub Zamawiajllcego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajllcego
lub Inzyniera kontraktu,

h)

Udzial w sporzlldzaniu wniosk6w lub protokol6w koniecznosci w spraWle
wykonania roOOt dodatkowych lub uzupelniajllcych (w przypadku zlldania
ZamawiajllCego lub Inzyniera Kontraktu),

i)

Opiniowania

dokumentacji

spofZlldzonej

przez

Wykonawcc<

Rob6t

Budowlanych (w przypadku Zlidania ZamawiajllCego lub Inzyniera Kontraktu),
j)

Udzialu w odbiorze inwestycji i czynnosciach majllcych na celu doprowadzenie

do osi/lgnit<Cia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu wyrnaganej do
uzyskania pozwolenia na UZytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiajllcego
lub Inzyniera Kontraktu,
k)

Udzial

w

odbiorach

cZt<sciowych,

po

uprzednim

wezwaniu

przez

Wykonawcy

Rob6t

ZamawiajllCelublnZyniaKontraktu
I)

Dokonywania

kontroli

jakosci

Budowlanych

kazdorazowo

prac

na

w

wniosek

wytw6miach

ZamawiajllCego

lub

lni:yniera

Kontraktu,

m)

Sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru
oraz koordynacji w zakresie szczeg6lowych rozwi!l.ZafI wykonawczych,

n)

Wykonywanie

dodatkowych

opracowafl

projektowych

niezbl(dnych

dla

zapewnienia prawidlowej realizacji projektu.
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