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165/BZP-U.510.104/2020/MD 

                                   Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu 

Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12;  

- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

 tel. (58) 320-51-00 

 

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 

dalej ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja: zadnia pn.: „Budowa prawego wału 

przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. 

Zawodników w Gdańsku”. 

3.1.1. Powyższe zadanie obejmie również modernizację chodnika na odcinku od ul. 

Słonecznikowej do ul. Osiedle w ramach zadania pn.: „Modernizacja chodników na 

terenie Gdańska – edycja 2017 -  ul. Zawodzie od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle oraz 

od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego”. 

3.2. Teren objęty inwestycją leży na terenie miasta Gdańska w dzielnicy Śródmieście, 

Olszynka i Rudniki, na działkach: 

nr 61/21, 61/14, 61/13, 61/1 obręb 101, nr 53/1, 60, 61, 62, 64, 65/2, 66, 67/1, 68/1, 69/1, 

69/2, 77/3, 77/4, 78, 88/1, 88/2, 89/6 obręb 114, nr 92/15, 91/7 obręb 91; 

3.3. Zadanie w większości przewidziano do realizacji w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych  (t.j. DZ. U. 2019 poz. 933).  

3.4. Zamówienie obejmuje (zakres wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa): 

3.4.1. Roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze: 

− wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obszaru inwestycji, w tym 

zainwentaryzowanie stanu obiektów sąsiadujących z inwestycją oraz terenu 

wokół nich, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń zaleca się Wykonawcy 

wykonywanie inwentaryzacji fotograficznej bezpośrednio przed 

mailto:.drmg.gdansk.pl
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rozpoczęciem prac. 

− zabezpieczenie sąsiadującej z robotami zieleni przed uszkodzeniem poprzez 

zastosowanie np. osłon z desek. 

− roboty pomiarowe, 

− wykonanie wizji terenowej przez specjalistę przyrodnika (w tym szczególnie 

z dziedziny ornitologii i herpetologii), sporządzenie raportu ze wskazaniem 

zaleceń, dotyczących warunków prowadzenia prac, w tym konieczności 

wydzielenia terenu budowy tymczasowym płotkiem z np. siatki 

herpetologicznej; 

− usunięcie drzew i krzewów, znajdujących się na trasie obwałowania  

i terenach przewidzianych pod budowę małej architektury. Do usunięcia 

zakwalifikowano łącznie 550 m2 krzewów oraz 152 szt. drzew, w tym jedno 

drzewo w ul. Zawodzie na odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle. 

− wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 

od 1 marca do 15 października; dopuszczalne jest rozpoczęcie prac w ww. 

okresie, jednak musi być to poprzedzone wizja terenową, wykonaną przez 

specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania lęgów ptaków i 

odnotowane w dokumentacji budowlanej, zgodnie z zapisami decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-

WOO.420.75.2019.IB.9 z dnia 21.10.2019 r., − z wyciętego drewna należy 

wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

zwieźć drewno na składowisko GZDiZ przy ul. Polanki, ułożyć w stosy 

oddzielnie gatunkami i sortymentami drewna. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokument wydany przez GZDiZ potwierdzający przekazanie 

drewna. Odpady drzewne, w tym drewno niedające się zakwalifikować jako 

surowiec drzewny, należy zutylizować. Wykonawca dostarczy 

zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację odpadów zgodnie  

z przepisami. 

Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik 

do OPZ. W dokumentacji stwierdzono występowanie gatunków roślin objętych ochroną 

ścisła – jarząb szwedzki (nie jest przewidziany do usunięcia) oraz ochroną częściową – 

rokitniki (przeznaczony do usunięcia). 

Prace budowlane w okresie rozrodu płazów (tj. od 1 marca do 31 maja) i ich migracji (tj.  

od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 września do 15 października) prowadzić pod nadzorem 

przyrodniczym, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2019.IB.9 z dnia 21.10.2019 r., 

3.4.2. Prace hydrotechniczne: 

a) wykonanie prawostronnego obwałowania Opływu Motławy na łącznej długości wzdłuż 

linii brzegowej od ul. Zawodników do budowli wylotowej Kanału Rudnickiego. W dalszym 

ciągu, za budowlą wylotową przewiduje się budowę nowego odcinka wału po łuku w 

kierunku brzegu i osadzenie go na terenie. Dalsza trasa wału przebiegać będzie wzdłuż 

brzegu Opływu Motławy w kierunku ulicy Elbląskiej (do wyniesienia terenu powyżej 

projektowanej korony wału 2,20 m n.p.m): 
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• łączna długość obwałowania 611 m, 

• szerokość korony 4,00m, nachylenie skarpy odwodnej 1:2 z obsiewem mieszankami traw 

z humusem,  

• umocnienie stopy skarpy odwodnej przewiduje się za pomocą materaca kamiennego na 

geowłókninie opartego o oczep na stalowej ściance szczelnej o długości wbicia 4,0m,  

• skarpa odlądowa o nachyleniu do 1:1,5 – 1:2 obsiana jest mieszankami traw z humusem. 

b) Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, rozebrana zostanie budowla na połączeniu kanału 

Rudnickiego z Opływem Motławy. W to miejsce przewiduje się wykonanie nowej budowli, 

dostosowanej do warunków obecnych oraz warunków jakie zaistnieją po modernizacji 

polderu Rudniki. Budowla w ujściu Kanału Rudnickiego określana skrótowo jako "śluza", 

została zlokalizowana w miejsce starej, zniszczonej budowli której zadaniem była 

ochrona polderu Rudniki przed wodami cofkowymi na Kanale Rudnickim w okresie 

wysokich stanów wody na Opływie Motławy. Zgodnie z koncepcją wykonania nowej 

budowli wylotowej przyjęto następujący układ hydrauliczny urządzeń spustowych:  

− trzy przewody kołowe (upusty denne) o średnicy 1,0 m, ułożone na rzędnej -1,0 m 

n.p.m, z zamontowanymi na wylotach klapami zwrotnymi, uniemożliwiającymi napływ 

wody z Opływu Motławy do Kanału Rudnickiego,  

− przelew powierzchniowy (awaryjny) o świetle 3×1,5 m o założonej rzędnej korony 0,4 

m n.p.m dla stanu aktualnego oraz 0,8 m n.p.m dla stanu docelowego (po wykonaniu 

modernizacji pompowni). 

c) Prace przewidują również rozbiórkę, będącego w złym stanie technicznym upustu 

awaryjnego. W jego miejsce, w tej samej lokalizacji, zostanie wybudowany nowy upust 

awaryjny. Zadaniem budowli jest przejęcie wód z Kanału Rudnickiego i odprowadzenie 

do Opływu Motławy. Będzie to miało miejsce w przypadku gdy urządzenia śluzy będą 

okresowo niesprawne, będą przedmiotem konserwacji lub z innych, powodów 

uniemożliwiających lub ograniczających przejęcie przez śluzę wód z Kanału Rudnickiego. 

Budowlę zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie starego, nieczynnego od lat upustu  

z zasuwą, obsługiwaną ręcznie, z przewodem zakrytym. Projektowany upust posiada 

dwa przewody z rur polietylenowych o średnicy 800mm zakończonych przyczółkiem  

w skarpie Opływu Motławy. Wielkość odpływu upustem limitowana jest poziomem wody 

w korycie Kanału Rudnickiego z jednoczesnym poziomem wody w Opływie Motławy  

oraz wysokością podniesienia zasuw.  

d) Rozbiórka istniejących budowli w miejsce projektowanej śluzy i upustu awaryjnego 

spowoduje znaczne dewastacje w strukturze istniejącego koryta, jakie nastąpią po 

usunięciu starej, zniszczonej budowli piętrzącej w ujściu Kanału Rudnickiego oraz 

znajdującego się w pobliżu, istniejącego i nieczynnego upustu awaryjnego. Nastąpią 

ubytki ziemne w dnie koryta oraz w skarpach. Ponadto projektowane, nowe budowle  

o zwiększonych gabarytach i zmienionej częściowo lokalizacji, powodują konieczność 

rozbudowy koryta Kanału Rudnickiego na odcinku pomiędzy śluzą a nowym upustem 

awaryjnym. Na odcinku 5 m od strony Kanału Rudnickiego przed śluzą zaprojektowano 

umocnienie dna materacem kamiennym. Zaprojektowano przekrój dwudzielny koryta 

gdzie część dolną stanowi konstrukcja o ścianach pionowych ze ścianki z grodzic 
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stalowych o długości 4 m, w przedziale wysokościowym od -1,00 do 0,20m n.p.m. 

Powyżej w przedziale 0,20-1,05m n.p.m. – przekrój trapezowy ze skarpą ziemną  

o nachyleniu 1:1,5 pokrytej materacem siatkowo-kamiennym o szerokości 2,0m i 

grubości 23cm. Za materacem kamiennym powyżej rzędnej 1,05m n.p.m. – skarpa 

ziemna obsiana mieszanką traw na humusie o grubości warstwy 5cm. Górny poziom 

oczepu na grodzicach stalowych wynosi 0,20m n.p.m. tj. na rzędnej zbliżonej  

do średniego stanu wody w Opływie Motławy (-0,05m p.p.m.) co umożliwia prowadzenie 

robót powyżej „na sucho”. W miejscu projektowanego słupa energetycznego sieci 

wysokiego napięcia zastosowano na długości 12,0m umocnienie kanału w postaci 

pionowej ścianki szczelnej o długości 10,0m. 

e) W ramach zadania wskazano lokalizację stanowiska motopomp, dostarczanych  

i instalowanych w czasie zagrożenia powodziowego. Zadaniem motopomp będzie 

odprowadzenie nadmiaru wód z kanału Rudnickiego do Opływu Motławy w sytuacjach 

awaryjnych.  

UWAGA. W celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków podczas zagęszczania 

gruntów Wykonawca zapewni specjalistyczne laboratorium geotechniczne w celu 

monitoringu istniejących budynków (mieszkalnych i gospodarczych) podczas zagęszczania 

gruntów za pomocą czujników elektronicznych zamontowanych na fundamentach 

budynków.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać poprzez specjalistyczne laboratorium 

dokumentację zdjęciową istniejących budynków wraz z ich uszkodzeniami, zinwentaryzować 

występujące pęknięcia i szczeliny, założyć szklane plomby (płytki ze szkła na podkładzie 

gipsowym) i prowadzić ciągły monitoring tych miejsc podczas prowadzonych prac.  

Należy wykonać raport przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu. 

3.4.3. Prace drogowe - Ciągi komunikacyjne  

a) na całej długości wału, na jego koronie zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 

611m pełniący funkcję drogi dla służb eksploatacyjnych. Początek projektowanego ciągu w 

km 0+000 łączy się z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową przy ul. Elbląskiej a koniec w km 

0+611 łączy się ciągiem chodnikowym przy ul. Zawodników. Szerokość 4,00m w tym dwa 

pobocza o szerokości 2x0,50m wraz opornikami betonowymi na posadowionymi na ławie 

betonowej. Spadek 2% w kierunku rzeki. Nawierzchnia z betonowych płytek niefazowanych 

na podbudowie z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem.  

b) w km 0+525 przewidziano wjazd od ul. Słonecznikowej na wał – ciąg komunikacyjny I,  

c) w km 0+310 przewidziano wjazd od ul. Zawodzie na wał – ciąg komunikacyjny II,  

d) w km od 0+220 - 0+310 przewidziano ciąg pieszy wzdłuż Kanału Rudnickiego – ciąg 

komunikacyjny III,  

e) przedłużone istniejącej nawierzchni ul. Zawodzie i połączone jej z projektowanymi ciągami 

komunikacyjnymi. Przebudowa odcinka ulicy Zawodzie od skrzyżowania z ulicą 

Słonecznikową na długości ok. 76,5m włącznie ze skrzyżowaniem dróg i zjazdami na działki 

nr 65/2; 68/2; 69/3 Obręb 114 - ciąg komunikacyjny IV. 
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Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych I, II i III takie same jak na koronie wału. Nawierzchnię 

ciągu komunikacyjnego IV zaprojektowano z betonu asfaltowego na mieszanka z georusztu 

trójosiowego.  

f) przebudowa ulicy Zawodzie na długości ok. 85m od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle polegać 

będzie na skorygowaniu szerokości jezdni do 6,0m, budowie chodnika po południowej 

stronie ulicy, wymianie krawężników oraz przebudowie zjazdów. Chodnik po południowej 

stronie ul. Zawodzie na odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle zaprojektowano  

o szerokości 1,5m. Konstrukcja ulicy Zawodzie oraz skrzyżowań w obrębie pasa drogowego 

zostanie wymieniona na głębokość 0,78m. Zaprojektowano nowe warstwy konstrukcyjne  

o nawierzchni bitumicznej (SMA 11S) w krawężnikach betonowych. Przewidziano wykonanie 

jednego zjazdu prawostronnego o szerokości 3,0 m o nawierzchni z kostki brukowej szarej. 

3.4.4. Place rekreacyjne  

a) Plac Nr 1 znajduje się w km 0+520 – 0+600 projektowanego wału. Zakres prac:  

• Wykonanie alejek pieszych o szer. 1,5 m, o łącznej długości 130 mb i promieniu 1,50 m,  

• Wykonanie utwardzenia projektowanych alejek oraz „kieszonek”: nawierzchnia mineralna  

o powierzchni 320 m2.  

• Wykonanie ścieżek z kamienia polnego o łącznej długości 60 mb.  

• Montaż elementów małej architektury:  

- ławki: 18 szt.,  

- tablice edukacyjne: 3 szt.  

- kosze na śmieci: 10 szt.,  

- stojak na rowery: 3 szt.  

- komplet piknikowy: 2 szt.,  

- komplet szachowy: 1 szt.,  

- leżanka: 2 szt.,  

- poidło kamienne dla ptaków: 2 szt.  

- pojemnik na popiół: 1 szt.,  

- altanka: 1 szt.  

• Wykonanie oświetlenia: montaż lamp parkowych przy alejkach co ok 15 m,  

• Montaż elementów placu zabaw,  

• Montaż siłowni plenerowej w formie ścieżki zdrowia,  

• Wykonanie powierzchni syntetycznej na placu zabaw i siłowni plenerowej o łącznej 

powierzchni 110 m2, 

• Wykonanie zieleni urządzonej.  

b) Plac Nr 2 znajduje się w km 0+180 – 0+290 projektowanego wału. Zakres prac:  

• Wykonanie alejek pieszych o szer. 1,5 m, o łącznej długości 140 mb i promieniu 1,50m,  

• Wykonanie utwardzenia projektowanych alejek oraz „kieszonek”: nawierzchnia mineralna  

o powierzchni 400 m2,  

• Wykonanie ścieżek z kamienia polnego o łącznej długości 90 mb,  

• Montaż elementów małej architektury:  

- ławki: 13 szt.,  

- tablice edukacyjne: 4 szt.  
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- kosze na śmieci: 10 szt.,  

- stojak na rowery: 5 szt.  

- komplet piknikowy: 1 szt.,  

- komplet szachowy: 1 szt.,  

- leżanka: 2 szt.,  

- poidło kamienne dla ptaków: 2 szt.  

- pojemnik na popiół: 1 szt.,  

- altanka: 1 szt.  

• Wykonanie oświetlenia: montaż lamp parkowych przy alejkach co ok 20 m,  

• Montaż elementów placu zabaw,  

• Montaż siłowni plenerowej w formie ścieżki zdrowia,  

• Wykonanie powierzchni syntetycznej na placu zabaw i siłowni plenerowej o łącznej 

powierzchni 150 m2,  

• Wykonanie zieleni urządzonej.  

Rzeźby plenerowe ujęte w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

3.4.5. Prace sieciowe - Uzbrojenie i infrastruktura podziemna  

W ramach przebudowy ul. Zawodzie przewidziano następującą infrastrukturę podziemną:  

a) Kanalizacja deszczowa  

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC ze ścianką litą o średnicach DN 200   

i DN 300 SN12 SDR30. Ze względu na małe zagłębienie rurociągu i przejście pod 

projektowanymi drogami i zjazdami należy zastosować rury o zwiększonej wytrzymałości 

oraz od studni S1 należy ocieplić cały kanał łupkami poliuretanowymi. Zaprojektowana 

kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej studni DN1200 D4 – ciąg 

komunikacyjny IV.  

- ok. 85 mb kanalizacji deszczowej w ul. Zawodzie na odcinku od ul. Słonecznikowej  

do ul. Osiedle. 

b) Sieć teletechniczna  

W związku z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, istniejąca sieć teletechniczna 

wymaga przełożenia.  

Właścicielem i użytkownikiem przebudowywanych sieci telekomunikacyjnych są:  

-Orange Polska, al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk.  

-UPC Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.  

Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej wynosi: 

142,5m. 

c) Sieć elektroenergetyczna  

Zakres prac obejmuje usunięcie kolizji elektroenergetycznych z projektowanym układem 

drogowym:  

- przebudowa kolizji napowietrznych linii elektroenergetycznych nN,  

- budowa i demontaż kolidujących słupów linii napowietrznej nN , 
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- należy uziemić przestawiany słup nr 117 (wg opracowania „Modernizacja chodników  

na terenie Gdańska – edycja 2017 -  ul. Zawodzie od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle  

oraz od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego”) oraz zamontować napowietrzne ograniczniki 

przepięć na odejściu kablowym. 

W ziemi mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane urządzenia należy 

traktować, jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić jednoznaczną 

identyfikację kabla. 

 

d) Oświetlenie  

• Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego o długości 611 m pełniącego funkcję drogi dla służb 

eksploatacyjnych na koronie zaprojektowano wału, ciągów komunikacyjnych I, II, III i IV  

oraz placów rekreacyjnych nr 1 i 2. Teren planowanej inwestycji znajduje się przy ulicy 

Zawodników, Na Szańcach i Zawodzie. Zakres obejmuje m.in.: 

− Ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką  

oraz wprowadzenie końców do wnęk słupowych,  

− Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami,  

− Montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła,  

− Podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych,  

− Doposażenie istniejącej szafy oświetleniowej,  

− Demontaż wysięgników i opraw oświetleniowych.  

• przebudowa sieci energetycznej na długości ok. 155mb w ulicy Zawodzie na odcinku  

od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle. 

Zasilanie projektowanego obwodu nr 7 przewidziano z wymienianej szafy 

oświetleniowej SOU-116 znajdującej się przy ul. Zawodników w ramach opracowania 

„Budowa oświetlenia ul. Wąskotorowej, ul. Żarnowieckiej, ul. Słonecznikowej 

(fragment), ul. Maki (fragment), ul. Osiedle w Gdańsku”. 

Wykopy pod sieci mają być ograniczone do niezbędnego minimum; w razie potrzeby zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zapewnić nadzór archeologiczny i saperski. 

3.4.6. Roboty wykończeniowe: 

− Pomiary geodezyjne, 

− Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

− Wykonanie oznakowania zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu, 

− Humusowanie,  

− Nasadzenia roślinności, w ramach inwestycji, zgodnie z projektem zieleni 

− Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− Wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

3.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

opracowanych przez CDM Smith Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa  
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pn.: „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku  

od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników”., sierpień 2019r. oraz Pracownię Projektów 

Komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek, ul. Marusarzówny 2 lok. 22, 80-288 Gdańsk  

p.n.: „Modernizacja chodników na terenie Gdańska – edycja 2017 -  ul. Zawodzie  

od ul. Słonecznikowej do ul. Osiedle oraz od ul. Dworskiej do przejazdu 

kolejowego”, grudzień 2017 r.   

Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, w tym: 

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje: 

1.1. PB prawy wal Opływu Motławy, 

1.1.1. TOM I Projekt zagospodarowania terenu 

1.1.2. Tom II Projekt Architektoniczno-Budowlany Zeszyt 1 I. Projekt 

Architektoniczno-Budowlany; II.  Informacja BIOZ; III. Inwentaryzacja 

zieleni. Gospodarka drzewostanem; Drogowa i Sanitarna. IV. Projekt 

budowalno-wykonawczy przebudowy ul. Zawodzie. V. Projekt Stałej 

Organizacji Ruchu 

1.1.3. Tom II Zeszyt 2 Elektroenergetyczna: Budowa oświetlenia 

1.1.4. Tom II Zeszyt 3 Elektroenergetyczna: Przebudowa sieci 

elektroenergetycznych 

1.1.5. Tom II Zeszyt 4 Teletechniczna: Przebudowa sieci 

1.2. PB przebudowa ul. Zawodzie od Słonecznikowej do Osiedle Branża: drogowa  

wraz z zielenią, sanitarna, teletechniczna, elektryczna.  

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje: 

2.1. PW prawy wal Opływu Motławy: 

2.1.1. Tom I cz. 1 Hydrotechnika, 

2.1.2. Tom I cz. 2 Architektura, 

2.1.3. Tom II Zeszyt 2 Budowa oświetlenia, 

2.1.4. Tom II Zeszyt 3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych, 

2.1.5. Tom II Zeszyt 4 Przebudowa sieci teletechnicznych. 

2.2. PW Przebudowa ul. Zawodzie od Słonecznikowej do Osiedle: 

2.2.1. PW branża drogowa, 

2.2.2. PW branża sanitarna, 

2.2.3. PW branża elektryczna, 

2.2.4. Inwentaryzacja i gospodarka zielenią; 

2.3. SST prawy wal Opływu Motławy: 

2.3.1. SST część Architektoniczno - Budowlana 

2.3.2. SST Budowa oświetlenia, 

2.3.3. SST Przebudowa sieci elektroenergetycznych  

2.3.4. SST Przebudowa sieci teletechnicznych. 

2.4. SST Przebudowa ul. Zawodzie od Słonecznikowej do Osiedle: 

2.4.1. STWiOR branża drogowa, 

2.4.2. STWiOR branża sanitarna, 

2.4.3. STWiOR branża elektryczna, 

2.4.4. STWiOR branża zieleni. 
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2.5. Przedmiary prawy wał Opływu Motławy: 

2.5.1. PR część Architektoniczno-Budowlana, 

2.5.2. PR Budowa oświetlenia, 

2.5.2. PR Przebudowa sieci elektroenergetycznych, 

2.5.4. PR Przebudowa sieci teletechnicznych. 

2.6. Przedmiary ul. Zawodzie od Słonecznikowej do Osiedle: 

2.6.1. PR branża drogowa, 

2.6.2. PR kanalizacja deszczowa cz.1, 

2.6.3. PR kanalizacja deszczowa cz.2, 

2.6.4. PR usunięcie kolizji elektrycznej i oświetleniowej. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje pozostałe decyzje, opinie i uzgodnienia: 

3.1. Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ.7120.1.163.2020  

z dnia 23.06.2020 r., 

3.2.1. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.RUZ.4210.19.8.2020.EL z dnia 

31.08.2020 r., 

3.2.2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.RUZ.4210.19.9.2020.EL  

z dnia 10.09.2020 r., 

3.3.1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-

WOO.420.75.2019.IB.9 z dnia 21.10.2019 r., 

3.3.2.  Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-

Gd-WOO.420.75.2019.IB.11 z dnia 14.05.2020 r., 

3.4. Prolongata uzgodnienia UPC Polska nr UPC-E-20-230-PT z dnia 27.08.2020 r.,  

3.5. Prolongata  uzgodnienia Orange Polska S.A. nr 35014/TTISILU/P/2020  

z dnia 13.08.2020 r. 

Pozostałe niezbędne decyzje administracyjne zostaną udostępnione Wykonawcy 

wyłonionemu w procedurze przetargowej. 

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje:  

4.1. Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

4.2. Zasady wprowadzania zmian w organizacji ruchu, 

4.3. Wytyczne odbiorowe Gdańskich Wód, 

4.4. Wytyczne GZDiZ do umieszczania tabliczek z kosztami zakupu, 

4.5. Wymagania dotyczące tablicy, 

4.6. Geotechniczne warunki posadowienia. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań 

podłoża gruntowego. Projekt Geotechniczny, opracowane przez Geocentrum Sp. z o.o., 

ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdańsk. 

 

Uwaga: 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 
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winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.   

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W 

przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie 

z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 

SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać  

w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty, w trybie określonym w art. 38 ust. 1 

ustawy. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej, 

c) Bieżących uzgodnieniach z użytkownikami oraz gestorami uzbrojenia terenu, 

d) Uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

e) Decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej oraz stanowiących załącznik  

do OPZ. 

4.2. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest  

do sporządzenia inwentaryzacji, w tym fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac  

na obiekty sąsiednie poprzez: 

a) Pomiar geodezyjny osiadań, 

b) Stan zarysowań budynków. 
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4.3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z: 

a) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

„Plan BIOZ” sporządzić w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy. 

4.4. Wykonawca podczas wykonywania prac na terenie budowy zobowiązany jest do: 

a) Przestrzegania wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126). 

b) Prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w 

sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

c) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych, w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości 

na bieżąco. 

d) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie  

w wykopach jakichkolwiek odpadów. 

e) Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego  

z wykopów, a następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów 

przekształconych mechanicznie w trakcie budowy. 

f) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; 

tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu 

biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszanką traw. 

g) Przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

h) Prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

4.5. Wykonawca we własnym zakresie: 
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a) Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację. Przy 

organizacji zaplecza budowy oraz dróg technologicznych należy zapewnić oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu 

prac teren przywrócić do stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe 

w związku z prowadzonymi pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji 

Wykonawca winien usytuować zaplecze w możliwie największej odległości  

od zabudowań oraz obszarów wodnych, a także zminimalizować teren zajęty na cele 

budowy. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z pomieszczeniami 

socjalnymi dla pracowników, pomieszczeniami magazynowymi, z dostawą wody i 

energii elektrycznej, odprowadzaniem ścieków, zabezpieczeniem mienia przed 

kradzieżą obciążą Wykonawcę robót. 

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych.  

c) W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii  

dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. wykorzystanie agregatu 

prądotwórczego). 

4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) Dozór budowy i ochronę mienia. 

b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy. 

c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych. 

d) Utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 

f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, itp.). Wykonawca zobowiązany jest 

do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu, gruzu  

z rozbiórek, odpadów budowlanych, nie nadających się do powtórnego 

wykorzystania, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy 

Zamawiającemu. 

4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  

w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego 

przejścia dla pieszych. 

4.10. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne 

wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu  

do projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przez kierownika budowy występowania zgodności pomiaru z projektem, 

(wykluczenia przeszkód terenowych i kolizji itp.). 

4.11. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 
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zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych  

lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym związanych ująć  

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.12. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi  

do wszystkich gestorów sieci i urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację 

urządzeń podziemnych i nadziemnych będących ich własnością, a zlokalizowanych na 

terenie inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.13. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt nadzór ornitologiczny, 

herpetologiczny i przyrodniczy w trakcie prowadzonych prac, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

stanowiącej załącznik nr  3.3 do OPZ. 

4.14. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt nadzór archeologiczny w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność: 

a) Monitorowanie urobku pod kątem występowania zabytków. 

b) Sondowanie wykopu archeologicznego oraz hałd wykrywaczem metali. 

c) Bieżące obserwacja stratygrafii układu warstw. 

d) Bieżące wykonywanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

e) W przypadku napotkania na zabytki archeologiczne należy niezwłocznie 

poinformować Inspektora Nadzoru. Zabytki archeologiczne zostaną przekazane  

za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zgodnie z art. 35 ust.3 Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz §20 ust. 3 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

oraz badań archeologicznych.  

4.15. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest: 

4.16.1. W czasie realizacji zamówienia do przestrzegania warunków wykonania prac 

wynikających z obowiązujących decyzji/pozwoleń/uzgodnień, stanowiących załączniki 

do OPZ, w tym do pozyskania wymaganych prawem decyzji.  

4.16.2. Do opracowania docelowej organizacji ruchu dla fragmentu ulicy Zawodzie od ul. 

Słonecznikowej do ul. Osiedle i pozyskania pozytywna opinię Komisji ds. Bezpieczeństwa 

i Organizacji Ruchu Drogowego. Koszt jej wykonania należy uwzględnić w kosztach 

ogólnych zadania. 
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4.16.3. Do skoordynowania prac wynikających z niniejszego OPZ z robotami budowlanymi 

prowadzonymi przez Energa-Operator S.A., związanymi z przebudową linii 

napowietrzno-kablowej 110kV Leśniewo-Motława przy ulicy Zawodzie, wzdłuż Kanału 

Rudnickiego do ul. Siennickiej i Wiesława w Gdańsku, zgodne z dokumentacją 

opracowaną przez Biuro Projektowe „EL-EN Projekt”, ul. Bpa. A. Wronki 10, 80-808 

Gdańsk. 

4.16.4. W zał. nr 4 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek 

informacyjnych na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek 

zgodnie z wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach ogólnych 

zadania. 

4.16.5. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

c) Właściwego Komendanta Policji: 

− Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl  

− Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 

− Co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni. 

4.16.6. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
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a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 

umowy „o ochronę drogi”. 

4.16.7. Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych 

zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń  

w pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń 

w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży 

Wykonawcę notą księgową. 

4.16.8. Przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg  

i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  W zależności  

od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu  

ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone 

na stronie internetowej DRMG.  

4.16.9. Zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym. 

4.16.10. Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem. 

4.16.11. W okresie trwania budowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania układu 

drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym. 

4.17. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w terminie 10 dni od daty 

zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4.18. Program zapewnienia jakości winien zawierać co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonanych robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.19. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 

do SIWZ (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo – 

finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni 

od polecenia Zamawiającego. 

 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

nadzoru o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 

a) Wystąpienie wypadku na budowie. 

b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy. 

c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego. 

d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

e) Itp. 

4.21. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.22. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.24. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób minimalizujący niedogodności  
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dla mieszkańców i minimalizujący ryzyko powstania szkód w sąsiadujących 

nieruchomościach. 

4.25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich  

za wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego  

jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

4.27. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót 

lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń lub też dla części wykonywanych zamówień będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzielni Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty 

związane z wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.28. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.29. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.30. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

4.31. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, związanych z ochroną 

środowiska, w tym zwłaszcza: prowadzenia robót w sposób minimalizujący straty  

w środowisku, właściwą gospodarkę odpadami, powstałymi w czasie realizacji robót, 

przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska na placu budowy oraz 

sposobów prawidłowego postępowania, w tym zakresie, np.: zabezpieczenia gruntu 

przed wyciekiem paliwa z maszyn budowlanych, zabezpieczenia potencjalnych pułapek 

dla drobnych zwierząt, w trakcie wykonywania robót. 

4.32. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru ornitologicznego, 

herpetologicznego  i przyrodniczego. 

4.33. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zwolnienia od zakazów, określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r., w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin – jeśli zajdzie taka konieczność. 

4.34. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy  

i w trybie zmianowym. 

4.35. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm  

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 

robót. 
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4.36. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez DRMG. 

4.37. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

4.38. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.39. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia  

oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j. z 

późniejszymi zmianami). 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011 z późniejszymi 

zmianami). 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z 

późniejszymi zmianami). 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 

przetłumaczone na język polski. 

 

4.40. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.41. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne  

do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny 

być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.42. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanych 

materiałów. 

4.43. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania 

we własnym zakresie badań laboratoryjnych, umożliwiających niezależną ocenę 

jakościową. 

4.44. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren. 
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4.45. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 

stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

4.46. W zakresie ochrony środowiska:  

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania. Celem nadzoru 

przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków 

migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są zagrożone bądź 

też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W zakres nadzoru 

przyrodniczego wchodzi w szczególności:  

a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności ornitologicznego, 

herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. – stosownie do potrzeb) przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.  

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie pełnomocnictwa 

Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych 

przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do prowadzenia prac a wynikłych po 

przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli zajdzie taka konieczność.  

c) Nadzór na wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków chronionych oraz 

nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego 

zadania.  

d) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej.  

e) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, botanik, 

herpetolog, ichtiolog etc.  

f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.  

g) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku 

konieczności ich stosowania.  

h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność  

na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy w razie 

konieczności.  

i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego.  

j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych.  

k) Pomoc w wyznaczeniu miejsc oraz nadzór przy montowaniu budek dla ptaków, nietoperzy lub 

innych, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. 

4.47. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 
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− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia 

gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy 

także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów 

sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.  

Uwaga: Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana przez 

Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.48. W zakresie zabezpieczenia zieleni: 

a) Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy przygotować teren zgodnie z 

planem organizacji budowy. 

b) Przed rozpoczęciem prac w rejonie drzew i krzewów należy wygrodzić strefę 

ochronną. 

c) Roślinność istniejącą sąsiadującą z prowadzonymi pracami budowlanymi należy 

zabezpieczyć. Pnie drzew w rejonie prowadzonych prac należy osłonić np. matami 

słomianymi lub trzcinowymi, zabezpieczyć deskowaniem, w razie potrzeby można 

podwiązać gałęzie. 

d) Miejsca składowania materiałów budowalnych, ziemi z wykopów, odpadów, powinny 

być zlokalizowane poza obrębem koron drzew. 

e) Prace w bliskim sąsiedztwie drzew powinny się odbywać ręcznie, a nie przy użyciu 

ciężkiego sprzętu budowlanego. 

f) Wszelkie prace związane z zielenią powinny być konsultowane z Inspektorem 

nadzoru. 

g) Po zakończeniu realizacji należy zdemontować zabezpieczenia roślin. 

h) Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować zieleń przez okres:  

• pierwszych trzech lat obowiązywania gwarancji w przypadku nasadzeń drzew  

i krzewów  

• pierwszego roku obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników 

(nowych i zniszczonych w trakcie robót).  

 

4.49. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania 

odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do 

tego miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego 

wykorzystania. 

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady musza być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
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miejscu z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 

z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 

muszą legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, nie 

nadających się do powtórnego wykorzystania. 

e) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

f) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o 

odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym między 

innymi: 

a) Organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej. 

b) Zorganizowania tymczasowych składowisk materiałów, mas ziemnych i odpadów 

oraz tych poza placem budowy 

c) Zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

d) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska. 

e) Zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 

f) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

g) Odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

h) Koszty nadzoru przyrodniczego jeśli zajdzie taka potrzeba. 

i) Koszty nadzoru saperskiego i archeologicznego jeśli zajdzie taka potrzeba. 

j) Wykonania niezbędnych projektów technologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

k) Odtworzenia ewentualnych zniszczeń, dokonanych w wyniku prowadzonych prac na 

budowie. 

l) Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

m) Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

n) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

o) Niezbędnych uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót. 

p) Opłat za zajęcie pasa drogowego za cały okres podany w zezwoleniu GZDiZ. 

q) Odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ 

– w przypadku gdy zajdzie taka konieczność. 

r) Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z: 

− Ustawą - Prawo Budowlane art.21a, 
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− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

s) Realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy nocnych, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

t) Umów przyłączeniowych, usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, 

działań niezbędnych celu wykonania i odbioru robót. 

u) Zobowiązań wynikających z prowadzenia robót (m. in. uzgodnień, odbiorów). 

v) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

w) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz 

założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, jeśli będzie taka 

potrzeba. 

x) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

y) Opracowania programu zapewnienia jakości; 

z) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości na bieżąco. 

aa) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

bb) Montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5x1,0 m i oznakowania każdego 

miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji 

projektu bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, umieszczona w sposób 

trwały, zabezpieczona przed zniszczeniem. Projekt graficzny tablic dostarczony 

zostanie po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy kontaktować 

się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320-51-38. Lokalizacja tablicy winna być 

uzgodniona z Inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed 

rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest aktualizacji 

(wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.  

Po wymianie nadruku każdorazowo wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.  Nadruk - 

wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią 

UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na 

tablicach. 

 

6. Odbiory: 

6.1. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

6.2. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje: 

mailto:boiz-ib@drmg.gdansk.pl


 

Strona 23 z 23 

 

a) Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. 

z podziałem na użytkowników, operatorów, właścicieli w każdej z ulic. 

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

c) Sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu). 

d) Sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. Nr 

89, Poz.414) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, Poz.1086 

i Nr 120, Poz. 1268) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

e) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 

f) Dokumentację w wersji cyfrowej – 3 egz. 

6.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 

liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. 

6.4. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz 

uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 

o niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego 

organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia lub rozstrzygnięcia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego. 

6.5. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez 

Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest 

wymagana) stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w 

dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót,  w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie 

ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, 

poz. 782). W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, uregulowania 

prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia uległy zmianie, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania prac odpowiadających uregulowaniom prawnym 

obowiązującym w dniu odbioru końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

 


