
Załącznik Nr 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia i zakres:

1.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz  z 
uzyskaniem  wszystkich  decyzji  i   uzgodnień  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego 
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (sięgaczami) do pierwszej 
studni  za granicą nieruchomości lub do granicy nieruchomości,  w Krzepicach w ulicy Rolniczej  i  
części ul. Dąbrowskiego.

Ścieki  z  obszaru  przeznaczonego  do  skanalizowania  należy  odprowadzić  za  pośrednictwem 
przepompowni  ścieków i kanału tłocznego i wybrać optymalne ich wprowadzenie do sieci kanalizacji  
sanitarnej. Możliwe są dwa warianty włączenia:

1. do istniejącej  sieci  kanalizacji  zlokalizowanej  w ul.  Magreta  w Krzepicach w sąsiedztwie 
skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego, kanał tłoczny wówczas biegnie wzdłuż drogi powiatowej,

2. do istniejącej sieci kanalizacji zlokalizowanej w ul. Magreta, kanał tłoczny biegnie wówczas  
wzdłuż drogi gruntowej - gminnej.

Z uwagi na to, że ścieki z obszaru objętego niniejszym zamówieniem muszą być wprowadzone do 
istniejącej  przepompowni  zlokalizowanej  w  ul.  Magreta  należy  w  ramach  tego  zadania  dokonać 
analizy  możliwości  przetłoczenia  tych  ścieków  przez  istniejący  układ  przepompowni.  Dane 
przepompowi udostępni ZDKiM – Oddział gospodarki wodno-ściekowej.

Przed  przystąpieniem  do  projektowania  Zamawiający  oczekuje  przedłożenia  przez 
Projektanta do zatwierdzenia ogólnej koncepcji odbioru ścieków z nieruchomości i miejsca 
ich wprowadzenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Orientacyjne długości kanałów przy założeniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków wynoszą: 
-  ul.  Rolnicza:   kanały  grawitacyjne 1700 m,  oraz w niezbędnym zakresie  kanały  tłoczne   i  
przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym i monitoringiem,
- ul. Dąbrowskiego: kanały grawitacyjne 160 m,  oraz w niezbędnym zakresie kanały tłoczne  i 
przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym i monitoringiem, 
- kanał tłoczny odprowadzający ścieki :

-  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  zlokalizowanej  w  ul.  Magreta  w  Krzepicach  w  sąsiedztwie 
skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego (droga powiatowa) – 600 m,

- do istniejącej sieci kanalizacji zlokalizowanej w ul. Magreta wzdłuż drogi gruntowej  – 730 m,

-  przykanaliki do posesji i działek ok. 250 m.

Powyższe  dane  mogą  ale  nie  muszą  być  wykorzystane  do  oszacowania  rozmiaru  prac 
projektowych.
Rodzaje  i  długości  kanałów  oraz  ilość  przepompowni  ścieków  muszą  być  wystarczające  do 
odbioru ścieków ze wszystkich nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy 
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, położonych przy ul. Rolniczej i Dąbrowskiego w 
Krzepicach.   Orientacyjna  ilość  nieruchomości  (i  działek)  do  skanalizowania  (przykanalików) 
wynosi 25 szt.



W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia ryzyko niedoszacowania rozmiaru prac 
projektowych obciąży Wykonawcę.

Średnice  projektowanej  kanalizacji,  zastosowane  materiały,  metodę  posadowienia  kanalizacji 
(przewiert,  wykopy)  oraz   inne  istotne  parametry  należy  konsultować  na  etapie  projektowania  z 
Zamawiającym. 
W obszarze objętym projektowaniem znajdują się stanowiska archeologiczne - zał. A.

Poglądowy  przebieg  trasy  kanalizacji  sanitarnej  i  obszar  do  skanalizowania 

przedstawiono w  zał.  B i C.
1.2.  Zamawiający zaleca  aby każdy z  Wykonawców dokonał  wizji  lokalnej  w  miejscu  realizacji  
przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 
przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny 
prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 

1.3.  Dokumentacja ta będzie służyła  do opisu robót budowlanych zgodnie z art.  31 ust.  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907  ze zm.).

1.4.Wykonawca  powinien  opisać  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych  i 
jakościowych,  przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  normy 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.  W 
przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  normy  innych  państw 
członkowskich  EOG,  należy  uwzględnić  normy  zgodnie  z  art.  30  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.  Dopuszczając  rozwiązania  „równoważne”  w  opisywanym  przedmiocie,  wykonawca 
zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane 
pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1 Wykonanie i dostarczenie w ramach niniejszego zamówienia; 

 4 egzemplarze wszystkich części Projektu Budowlanego w wersji papierowej oraz 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF,  zawierającej między innymi; 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami, 

- wymaganą prawem dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 2 egzemplarze wszystkich części Projektu Wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie *PDF 

 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie 
*PDF dokumentacji geologicznej. 

 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w wersji papierowej oraz 
1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie  *PDF. 

 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie 



*PDF informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 2 egzemplarze przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej oraz 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie  *PDF, oraz w wersji źródłowej z 
uniwersalnym rozszerzeniem (ath).

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej w formie zapisu na płytach CD w plikach nie 
przekraczających 10 MB.
Do dokumentacji  należy dołączyć  kompletny spis  opracowań z  oświadczeniem,  że  Dokumentacja 
wykonana  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  normami  i 
wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma  
służyć. 
Uwaga: 
Podane ilości dotyczą dokumentacji, która zostanie przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają 
egzemplarzy, które pozostają w instytucjach uzgadniających czy też wydających decyzje. 

2.2 Wymagania  dotyczące  dokumentacji  technicznej

1.  W  ramach  zamówienia  Wykonawca  opracuje  kompletną  dokumentację  projektową  wraz  z 
uzyskaniem wszystkich decyzji i  uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę przez 
Zamawiającego.. 

2. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie obowiązujące wymagania formalno – prawne w zakresie 
sporządzania projektu budowlanego obejmującego wszystkie niezbędne branże  a w szczególności:

o wymogi ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 
ze zm.) oraz związane z nią rozporządzenia;

o wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj.  
Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);

o wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462).

o wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 
2072 ze zm.),

o wymogi Rozporządzenia 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 poz. 1389);

o wymogi określone w uzyskanych dla niego opiniach, decyzjach, niniejszym opisie;

3. Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej.

2.3 Zakres prac  do wykonania w ramach zamówienia obejmuje również: 

1.  Pozyskanie  materiałów  wyjściowych  do  projektowania  w  niezbędnym  zakresie,  w  tym  w 
szczególności; 



o - mapy ewidencyjne i zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów, 

o -  mapy  do  celów  projektowych  –  aktualne  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowe  do  celów 
projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z  21  lutego  1995  r.  „w  sprawie  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz 
czynności  geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz.  U.  nr  25,  poz.  133)  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. 
Nr  120 poz.  1133) – w wersji  drukowanej  oraz cyfrowej.  Mapy winny posiadać klauzule  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej Starostwa Kłobuckiego, 

o -  uzyskanie  innych  niezbędnych  danych  dla  prawidłowego  opracowania  dokumentacji 
projektowej i późniejszej realizacji robót. 

2. Przygotowanie wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej i  
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym sporządzenie w miarę potrzeby raportu oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

3. Przygotowanie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych 
– jeśli będzie taka konieczność. 

4.  Uzyskanie  stosownej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  niezbędnej  do  uzyskania 
pozwolenia  na  budowę,  określonej  w  przepisach  ustawy  z  dnia  03.10.2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227). Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - jeśli 
będzie taka konieczność. 

5.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  Zamawiającego  oryginałów  oświadczeń 
właścicieli  nieruchomości  w  zakresie  udostępnienia  nieruchomości  na  cele  budowy  sieci  z  
przykanalikami, na podstawie których Burmistrz Gminy Krzepice złoży oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane , zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) niezbędne 
do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

6. Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej ( przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie opracowane 
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i 
odbioru robót budowlano – montażowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 z 
podziałem jak projekt budowlany) 

7.  Sporządzenie  szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych  o  których  mowa  w  art.  31  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  907 z późn.  zm.),  wykonanych zgodnie  z  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano 
montażowych. 

8. Uzyskanie uzgodnień oraz  zgody na wejście w teren od administratorów obiektów i urządzeń 
oraz właścicieli działek jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Uwaga: 



1. Wszelkie  uzgodnienia,  decyzje  i  zgody  uzyskiwane  będą  przez  Wykonawcę  w  imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz. 

2. Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim. 
3. Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 
4. Wszelkie  opłaty  administracyjne  ponoszone  w  wyniku  prowadzonych  działań  związanych  z 

uzyskiwaniem  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  Wykonawca  winien  wliczyć  do  ceny  opracowania 
dokumentacji projektowej. 

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autor-
skiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji 
robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowa-
nie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad pro-
jektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wyko-
nawcy robót budowlanych).  Zakłada się, że kompletny i profesjonalnie wykonany projekt wyma-
gać będzie niewielkiego zakresu nadzoru autorskiego i nie przekroczy pięciu pobytów.  

6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia 
protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która 
zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie;

7. Wykonawca,  przy składaniu oferty,  powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

3. Przekazanie dokumentacji
1. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. 2 ppkt. 2.1 odbędzie 

się w siedzibie Zamawiającego.

2. Dokumentacja zostanie przekazana wraz z oświadczeniem, że wykonana została zgodnie z  
umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, 
że  została  wykonana  w  stanie  kompletnym z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć. 
Oświadczenie to powinno zawierać wykaz całej opracowanej dokumentacji.

3. Zamawiający po  zapoznaniu  się,  dokona w ciągu 7  dni  protokolarnego jego odbioru (wg 
wzoru, stanowiącego zał. Nr 5 ). 

4. Obowiązki wykonawcy na etapie wyboru Wykonawcy, wykonywania robót budowlanych i w 
okresie rękojmi, w ramach ceny oferty:

a. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnej  współpracy  z  Zamawiającym  na  etapie 
prowadzonego  postępowania  przetargowego  na  wybór  Wykonawcy  robót,  jak  też  do 
udzielania  pisemnej  odpowiedzi  na  zgłaszane  pytania  (w  terminie  maksymalnie  2  dni 
roboczych),

b. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dwukrotnego  wykonania  aktualizacji  kosztorysów 
inwestorskich, w terminie określonym przez Zamawiającego, 

5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów,
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

6. Termin wykonania zamówienia: 

1.  Przedmiot  zamówienia  należy  zrealizować  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  30.11.2016 
roku wraz z uzyskaniem w tym terminie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień.  
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