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1.

Zgody właścicieli
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których

wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. Koszt
zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.

Materiały do prac projektowych.
Materiały do prac projektowych Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają

wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z
wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

3.

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z

wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w
taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania
opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art.20, ust. 1 i
2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich
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uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu.
Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu
przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany
jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

4.

Szczegółowość opracowań projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego stadium

dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania.
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości
projektowanego zadania inwestycyjnego.
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy
uwzględnić wymagania przepisów prawnych.

5.

Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte
w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków
Umowy zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

6.

Szata graficzna.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej,
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– ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
– każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (temat rysunku, kolejną
numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania
projektowego,
– tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny i z zachowaniem
właściwej kolejności,
– każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści,
Ponadto wymaga się aby:
– części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z „MS Word”,
– obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z „MS
Excel”,
– rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub „MicroStation”.
Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w
wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci:
– edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg,
– nieedytowalnej w formacie pdf.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, musi być
tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z
przekazaną wersją oryginalną (papierową).

7.

Projekt budowlany.
Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z

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

8.

Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 43, poz.430), •
Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.
zmianami),
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
z dnia 3 sierpnia 2000 r.) i nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jaki należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168).
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.).
Projekt wykonawczy poza elementami wynikającymi z w/w rozporządzeń ma zawierać również elementy
projektu budowlanego oprócz projektu zagospodarowania terenu.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.),
Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 września 2004 r.).

9.

Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym.
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany

jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Spotkania będą odbywać się w siedzibie
Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy oraz ewentualnych innych zaproszonych stron.
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