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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej 

przyłączenia sieci wodociągowej w miejscowości Jenin, Łupowo, Bogdaniec i Motylewo stanowiącej 

własność Gminy i obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Witnicy, do sieci 

wodociągowej PWiK Sp. z o.o. Przyłączenie sieci wodociągowej obejmie odbiorców obsługiwanych 

przez PWiK Sp. z o.o. w zakresie odbioru ścieków, czyli pokryje się ono z zasięgiem sieci kanalizacji 

sanitarnej. Powyższe zapewni jednego operatora w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, co usprawni sposób rozliczania, prace modernizacyjne i ujednolicenie zasad wynikających 

z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Zamawiający posiada następującą dokumentację: 

a) Załącznik nr 1 do OPZ, Rysunek nr 1 - 4 - mapy poglądowe z zaznaczonym obszarem sieci 

wodociągowej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Witnicy, która 

zostanie przyłączona do sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o.  

b) Załączniki nr 2 do OPZ, Rysunek 1 – 8 - mapy poglądowe z zaznaczonym zakresem 

projektowanych sieci wodociągowych w  Jeninie, Łupowie, Bogdańcu oraz Motylewie. 

2. Zakres robót objętych opracowaniem 

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

zgodnie z załączonymi rysunkami oraz z uwzględnieniem poniższych warunków: 

1) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 1 – m. Motylewo 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować w zaznaczonej lokalizacji pełen węzeł zasuw wraz z hydrantem 

i odpowietrznikiem oraz komorę o średnicy dostosowanej do przyszłej zabudowy układu 

redukcyjno – pomiarowego (dz. nr 351/1, obręb 04 – Bogdaniec). Projekt winien 

uwzględniać wyłącznie zabudowę komory bez jej wyposażenia. 

2) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 2 – m. Bogdaniec 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ90 w ul. Mickiewicza 

(dz. nr 176, obręb 04 – Bogdaniec) od węzła W1 do W2 z rur o średnicy Φ90 PE100 RC 

SDR17; 

• zaprojektować pełny węzeł W1 wraz z odpowietrznikiem. 

3) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 3 – m. Bogdaniec 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ90 w ul. Mickiewicza 

(dz. nr 176, obręb 04 – Bogdaniec) i Φ90 (dz. nr  251, obręb 04 -  Bogdaniec) węzła W3 do 

W4 z rur o średnicy Φ90 PE100 RC SDR17; 

• zaprojektować pełny węzeł W3 oraz w zaznaczonej lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 

do OPZ, Rysunek nr 3 (dz. nr 83, obręb 04 – Bogdaniec); 

• zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy oraz przebudowę istniejącego hydrantu 

przenosząc go do węzła W4. 

4) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 4 – m. Bogdaniec 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ160 w ul. Mickiewicza 

(dz. nr 176, obręb 04 – Bogdaniec) i Φ110 (dz. nr  266, obręb 04 -  Bogdaniec) od węzła 

W5 do W6 z rur o średnicy Φ160 PE100 RC SDR17; 
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• zaprojektować pełne węzły zasuw: W5 wraz z odpowietrznikiem oraz  W6 wraz 

z hydrantem; 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ110 przy ul. Kościelnej 

(dz. nr 306/6, obręb 04 – Bogdaniec) i Φ90 w ul. Ogrodowej (dz. nr  338/1, obręb 04 -  

Bogdaniec) węzła W7 do W8 z rur o średnicy Φ110 PE100 RC SDR17; 

• w węźle W7 zaprojektować połączenie i przebudowę podłączeń posesji przy ul. Kościelnej 

23, 25 oraz budynek znajdujący się na terenie PKP (dz. nr 342/16); 

• zaprojektować pełny węzeł W8 wraz z przebudową hydrantu. 

5) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 5 – m. Bogdaniec 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować w zaznaczonej lokalizacji pełen węzeł zasuw  wraz z przebudową hydrantu 

i odpowietrznikiem oraz komorę o średnicy dostosowanej do przyszłej zabudowy układu 

redukcyjno – pomiarowego (dz. nr 546, obręb 04 – Bogdaniec). Projekt winien uwzględniać 

wyłącznie zabudowę komory bez jej wyposażenia. 

6) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 7 – m. Jenin, Łupowo 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ90 w ul. Nowa (dz. nr 

412, obręb 05 – Jenin) i Φ90 w ul. Orzechowej (dz. nr  419, obręb 05 -  Jenin) od węzła W9 

do W10 z rur o średnicy Φ90 PE100 RC SDR17; 

• w węźle W9 zaprojektować zasuwę przelotową i odpowietrznik; 

• zaprojektować przebudowę węzła W10 wraz z hydrantem oraz połączenie wszystkich 

przyłączy; 

• przed dz. nr 392/9 zaprojektować zasuwę przelotową oraz włączenie przyłącza biegnącego 

w dz. 208/10 

7) Załącznik nr 2 – Rysunek nr 8 – m. Jenin, Łupowo 

W ramach tej części zadania należy: 

• zaprojektować połączenie (spięcie) sieci wodociągowej o średnicy Φ225 w ul. Gorzowskiej 

(dz. nr 393/9, obręb 05 – Jenin) i Φ160 przy ul. Lipowej (dz. nr  321/6; 203, 321/6, obręb 

03 - Łupowo) węzła W11 do W12 z rur o średnicy Φ160 PE100 RC SDR17; 

• zaprojektować przebudowę węzeł zasuw W11; 

• zaprojektować pełen węzeł zasuw W12 wraz z hydrantem i odpowietrznikiem; 

• zlikwidować sieć i hydrant na działce 181 ul. Lipowa 20 oraz zaprojektować przebudowę 

tego przyłącza; 

• zaprojektować zasuwy przelotowe z obu stron torowiska wraz z odpowietrznikiem  od 

strony południowej; 

• zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy  

8) Załącznik nr 1 – Rysunek nr 6 – m. Jenin, Łupowo 

• zaprojektować w zaznaczonej lokalizacji pełen węzeł zasuw wraz z przebudową hydrantu 

i odpowietrznikiem oraz komorę o średnicy dostosowanej do przyszłej zabudowy układu 

redukcyjno – pomiarowego (dz. nr 420, 327 obręb 05 – Jenin). Projekt winien uwzględniać 

wyłącznie zabudowę komory bez jej wyposażenia. 

Wykonawca winien uwzględnić w projekcie ciągłość dostawy wody dla wszystkich 

odbiorców sieci.  

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania 

techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej 

pisemnej opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienie Wykonawca winien złożyć 2 egz. 
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papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia 

projektu przez Zamawiającego szacuje się do 30 dni. 

2.1 Nadzór autorski  

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych; 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę; 

3) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym; 

4) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację 

z Zamawiającym; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją 

Projektową, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji  

    poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia   

    rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację 

Projektową, 

d) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, 

że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

g) sprawdzanie poprawności doboru urządzeń i materiałów, w szczególności materiałów rur 

w zgodności z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej założeniach. W przypadku 

niezgodności doboru urządzeń lub materiałów stosowne opiniowanie, 

h) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji 

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

i) poprawiania błędów projektowych w tym zmian trasy przewodów wodociągowych, 

uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian projektowych w myśl Prawa Budowlanego w tym 

nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wraz 

z kwalifikacją zmiany, 

j) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz 

warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

k) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości 

materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją Dokumentacji Projektowej. Powyższe 

wydaje na piśmie wg wzorów ustalonych z Zamawiającym, 

l) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych, 
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m) wnioskuje w sprawie: 

• wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

• przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

n) opiniuje wnioski składane przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń 

i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi, 

o) opiniuje harmonogram robót budowlanych, 

p) zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk archeologicznych 

odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy, 

q) uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz w okresie rękojmi, 

r) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót, w tym 

wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych, 

s) stałego uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

t) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany 

sposobu wykonania robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej (roboty zamienne) oraz 

w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

u) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz 

z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za 

wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

v) Zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia, nie ujęte 

w dokumentacji a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady 

wiedzy technicznej i przepisy prawa, 

w) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w czasie 

realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających realizację 

zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia(w przypadku 

konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie określonym w wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem:  

• Projekt budowlany - Zamawiający wymaga opracowania projektu warunków geologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenie 

na budowę. W oparciu o projekt warunków geologicznych winien być sporządzony projekt 

budowlany i wykonawczy. Zamawiający wymaga, aby Projekt budowlany zawierał we wspólnej 

oprawie projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt 

techniczny a także opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 

33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.  

• Projekt wykonawczy  

• Projekt odtworzenia nawierzchni, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania materiałowe 

PWiK Sp. z o.o., 

• Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót  

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek aktualizacji cen kosztorysów do 12 miesięcy od daty 

zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 4 niniejszego OPZ. 

• Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym.  

Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  
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3.1. Forma przekazania przedmiotu zamówienia  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej wcześniejszej 

akceptacji w następującej formie: 

a) Projekt budowlany (PB), Projekt odtworzenia nawierzchni (PON), Projekt 

wykonawczy (PW) 

PB należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny 

projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 3 

egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu budowalnego oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – projektu budowlanego opieczętowanego i DWG). 

PW i PON należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu 

wykonawczego i DWG). 

b) STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD 

(w wersji WORD). 

c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

Szczegółowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości po 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej.  

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę do 

01.12.2021 r.  

ETAP II - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 31.12.2022 r. 

lub w ramach wynagrodzenia umownego do zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, jeśli realizacja przekroczy datę 31.12.2022 r. bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Odbiór robót  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia należy spisać protokolarny odbiór przedmiotowego 

zamówienia.  

6. Informacje dodatkowe dotyczące robót:  

 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 

a) Projektu Budowlanego,  

b) Projektu Wykonawczego, 

c) Projektu odtworzenia nawierzchni;  

d) Projektu warunków geologicznych, 

e) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  

f) Szczegółowego Kosztorysu  Inwestorskiego oraz aktualizacji jego cen w okresie 12 miesięcy 

od zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 4 niniejszego OPZ. 

g) Przedmiaru robót, 

h) Map do celów projektowych, 

i) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jeśli zajdzie taka 

potrzeba również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

j) Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym od zarządców/ właścicieli dróg, 

k) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych koniecznych decyzji do wykonania 

inwestycji. 
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7. Wytyczne materiałowe 

Materiały opisane w Dokumentacji Projektowej muszą być opisane  w sposób nie ograniczający 

konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych oraz wskazywania na 

jednego producenta. Materiały winny być opisane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. 

Wytyczne materiałowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione  

z Zamawiającym.  

8. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 

udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania 

odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli 

wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę.  

b) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją 

części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym 

odbiorze robót.  

c) Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 

w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić m.in.: 

• Inwentaryzację powykonawczą (mapy, szkice), 

• Protokół z przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodów łącznie z wynikami 

wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.  

• Protokół odbioru terenu przez zarządcę drogi wraz z wynikami zagęszczenia gruntu. 

• Protokoły odbioru terenów prywatnych, jeżeli na takich prowadzone były jakiekolwiek prace 

związane z Inwestycją np.: objazdy, przejazdy, składowanie materiału itp. 

• Schematy węzłów 

• Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na rury i armaturę zamontowaną na zadaniu. 

• Badania wydajności hydrantów 

• Dziennik budowy 

• Powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku przez 

Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp) wg poniższych wytycznych: 

✓ Każdy z obiektów musi zostać opisany w pliku .shp poprzez atrybuty 

charakteryzujące ten obiekt poprzez opis materiału, średnicę, rodzaj obiektu 

(hydrant, zasuwa, zawór napowietrzająco-odp.) 

 

 

 

 


