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1.

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSIĘWZIĘCIU.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie dokumentacji projektowej, która zakłada
przebudowę układu drogowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w ul. 3 Maja z uwzględnieniem
sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem oczyszczania wód z substancji ropopochodnych oraz z budową
podziemnych zbiorników retencyjnych. Ponadto planuje się zaprojektowanie przyłączy kanalizacji
deszczowej i połączenie ich z istniejącym systemem. Jednocześnie opracowanie projektowe ul. 3 Maja
winno zawierać przebudowę oświetlenia ulicznego i elementów sieci elektroenergetycznej z nim
związanych na tym terenie oraz kanalizację teletechniczną. W przypadku konieczności usunięcia kolizji
projektowanych elementów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, należy przedstawić
rozwiązania w projektach branżowych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
W
ramach przygotowywania dokumentacji projektowej w zakresie małej architektury oraz
zagospodarowania zieleni konieczna będzie ścisła współpraca z Konserwatorem Zabytków i Zieleni.
Projektant winien przeprowadzić analizę możliwości wykorzystania wód opadowych np. do podlewania
zieleni miejskiej lub stworzenia ogrodu deszczowego. Wyniki analizy powinny znaleźć odzwierciedlenie w
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wszelkie czynności wykonywane w ramach opracowania
kompleksowej, wielobranżowej Dokumentacji Projektowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie
realizacji Robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi.
Projekt budowlany musi być opracowany w sposób zgodny z art. 34 ust.3 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 471 z póżn. zm. ) oraz z
rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2020r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. 2018 poz. 1935462 ze zm.)
2.

OGÓLNY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie infrastruktury drogowej, rowerowej i
modernizację oświetlenia ulicznego, co znacznie poprawi komunikację i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu
drogowym w tym rejonie miasta Sopotu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów
Dokumentacji Projektowej:


Wizualizacja projektu do celów promocji i informacji prasowej



Inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia



Projekt Budowlany wielobranżowy, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny



Dokumentacja geologiczna i geotechniczna podłoża gruntowego na obszarze znajdującym się
w zakresie realizacji zamówienia,



Projekt prac geologicznych wraz z dokumentacją dot. wykonania piezometrów,



Inwentaryzacja i gospodarka zielenią a działkach objętych przedmiotem zamówienia,



Operat wodnoprawny, (jeżeli dotyczy)



Dokumentacja dot. oceny oddziaływania na środowisko,



Projekt Docelowej Organizacji Ruchu,



Projekt Wykonawczy wielobranżowy, zawierający szczegółowe rysunki wykonawcze,



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,



Przedmiar Robót,



Kosztorys Inwestorski,

zagospodarowania

terenu,

projekt

_______________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Strona 3 z 16 / II

USŁUGA - „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

 Operat formalno-prawny wraz z kolorową plansza zbiorczą,
oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie przedmiotu
niniejszego zamówienia (max 50 pobytów).
Dokumentacja Projektowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zaspakajać cel, któremu ma służyć. W związku z tym do zadań Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na
budowę dla przedmiotowej inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami oraz opiniami.
Nadzór Autorski Zamawiający planuje powołać w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego
dokumentacji będącej przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, lecz nie dłużej niż do dnia upływu
rękojmi za wady dla Robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie czynności związane z pełnieniem Nadzoru Autorskiego.
Zamawiający przewiduje maksymalnie 50 pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji Robót
budowlanych w ramach Nadzoru Autorskiego, objętego niniejszym zamówieniem.

3.

ZESPÓŁ JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Wymieniony poniżej skład Zespołu Jednostki Projektowej powinien być traktowany jako minimalne
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on możliwości jego uzupełnienia osobami niezbędnymi do
prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za dobór osób wchodzących w skład Zespołu Jednostki Projektowej. Dla
wypełnienia swoich zobowiązań Wykonawca powinien zapewnić doświadczonych i wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych im zadań,
uprawnionych do projektowania zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności Prawa
Budowlanego i aktów wykonawczych do niego, a także w zgodzie z odpowiednimi uzgodnieniami, opiniami,
postanowieniami i decyzjami warunkującymi prawidłową realizację Dokumentacji oraz późniejszą
prawidłową realizację Robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.
W skład Zespołu Jednostki Projektowej powinny wchodzić następujące osoby:
3.1. Projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie,
sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3.2. Projektant branży drogowej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3.3. Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.4. Projektant branży teletechnicznej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
ramach przedmiotowej specjalności,
3.5. Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w ramach przedmiotowej specjalności,
3.6. Architekta krajobrazu posiadającego wykształcenie w specjalności architektury krajobrazu.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadały również
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,
bądź dysponowały własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie
na język polski.
Wykonawca powinien zapewnić swojemu Zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony
innych ekspertów i specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania Umowy (np.
uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, geolog, archeolog, ekspert ppoż., specjalista ds. zieleni,
itp.). W związku z powyższym Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie każdą konieczność
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uzupełnienia składu Zespołu, wynikającą z obowiązujących przepisów, decyzji, uzgodnień, porozumień, itp.,
poprzez tzw. Personel Wspierający. Osoby, które miałyby wejść w skład tego Personelu, muszą posiadać
wykształcenie i doświadczenie odpowiednie dla pełnionych przez nich funkcji oraz porównywalne do
pracowników Zespołu Jednostki Projektowej. Koszty związane z usługami Personelu Wspierającego
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty, stanowiącej kompletne wynagrodzenie Zespołu
Projektowego.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia
07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami.) oraz Ustawie z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 471 z późn.
zm.)
Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz.394 ze zmianami).
4.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1. Zagospodarowanie terenu.

4.1.1.Podstawą do opracowania projektu zagospodarowania terenu są Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
4.1.2.Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać wszystkie plany strategiczne i rozwojowe Miasta
Sopotu, związane z docelowym przeznaczeniem terenu objętego przedmiotowym
zamówieniem. Dokumentacja Projektowa objęta przedmiotem zamówienia winna zawierać
planowane działania inwestycyjne Gminy Miasta Sopotu na terenie w obrębie ulic objętych
zakresem opracowania.
4.1.3.W Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić wszystkie niezbędne przebudowy wjazdów,
dojść pieszych oraz wejść na posesje lub do budynków przyległych do ulicy (np. przebudowę
schodów, ogrodzeń, itp.) oraz budowę miejsc postojowych.
4.1.4.W Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić wszystkie niezbędne zmiany zainicjonowane
przez Zamawiającego, a skutkujące wystąpieniem od gestorów istniejącego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego nowych warunków technicznych, obligujących m.in. do przebudowy
kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną.
4.1.5.W pierwszej fazie projektowania w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy oraz po
otrzymaniu zaktualizowanych warunków technicznych od gestorów sieci, Wykonawca jest
zobowiązany do opracowania roboczych rozwiązań projektowych i przedstawienia ich
Zamawiającemu.
4.2. Układ drogowy

4.2.1.Rozwiązania drogowe muszą być zgodne z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity. Dz. Ustaw z 2020r. poz.470 ze zmianami).Rozwiązania drogowe
muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 ze zmianami: Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407,
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Dz.U. 2012 poz. 560, Dz.U. 2013 poz. 181, Dz.U. 2014 poz. 186, Dz.U. 2014 poz. 856, Dz.U. 2015
poz. 329).
4.2.3.Projektowana przebudowa układu drogowego stanowi element przedmiotu niniejszego
zamówienia. Rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiotowej dokumentacji muszą być
uzgodnione z Zamawiającym, wytyczne ZDiZ w Sopocie, stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej
części SIWZ
4.2.4.Przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji należy uwzględnić rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo ruchu użytkowników drogi oraz kompleksowo uwzględnić rozwiązanie
problemów związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych.
4.2.5.W przypadku zastosowania konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników z wykorzystaniem
materiałów kamiennych (krawężniki, kostka) należy podać ich dokładne parametry (tj. wymiary,
kolorystykę) oraz wymagany sposób obróbki.
4.2.6.W Dokumentacji Projektowej należy zamieścić osobną planszę przedstawiającą roboty
rozbiórkowe elementów drogi.
4.2.7.W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać inwentaryzację istniejącego
zagospodarowania terenu, nawierzchni drogowych i elementów odwodnienia wraz z oceną ich
stanu technicznego oraz należy wskazać ilości materiałów kamiennych do ponownego
wykorzystania i wykonać wykazy gospodarki materiałami pochodzącymi z rozbiórki.
4.2.8.Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodników winny być dostosowane do wjazdu i postoju
pojazdów komunalnych. Ostateczny wybór konstrukcji i rodzaju nawierzchni zostanie dokonany
przez Zamawiającego w trakcie sporządzania niniejszej Dokumentacji.
4.2.9.Projekt nawierzchni jezdni oraz nawierzchni chodników należy opracować na podstawie badań
geotechnicznych podłoża gruntowego pozyskanych staraniem Jednostki Projektowej.
Dokumentacja z wykonanych w/w badań stanowić będzie element Dokumentacji Projektowej
objętej niniejszym zamówieniem.
4.2.10. Układ wysokościowy ulicy oraz zagospodarowanie terenów przyległych winny zapewnić
sprawne odwodnienie drogi i nie dopuszczać do zalewania wodami opadowymi nieruchomości
przyległych do pasa drogowego.
4.3. System kanalizacji wód opadowych i roztopowych

4.3.1.Projektowana budowa/przebudowa miejskiego systemu kanalizacji deszczowej stanowi główny
element przedmiotu niniejszego zamówienia.
4.3.2.Dokumentacja projektowa w zakresie gospodarowania wodami opadowymi winna uwzględnić
retencjonowanie, oczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych z zastosowaniem metod
naturalnych.
4.3.3.Rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiotowej dokumentacji muszą być uzgodnione
z Zamawiającym, który jest gestorem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
4.3.4.Projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej winien uwzględniać możliwość podłączenia
posesyjnych sieci kanalizacji deszczowej z budynków przyległych do terenu objętego niniejszym
zamówieniem.
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4.3.5.Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej musi zawierać rozwiązania techniczne zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie całego układu oraz prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogi,
gwarantujące jej wieloletnią eksploatację, wykluczające gromadzenie się wody na terenie bez
odpływu.
4.3.6.Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej powinny być dobrane odpowiednio do
wielkości zlewni obejmującej obszar planowanego zagospodarowania terenu objętego
niniejszym zamówieniem oraz z uwzględnieniem ilości wód opadowych w tej zlewni.
4.3.7.W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w opracowaniu należy wskazać te elementy miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na przedmiotowym terenie, które winny być np.
wyremontowane, przebudowane, itp. w celu prawidłowego funkcjonowania projektowanego
układu – np. remonty istniejących studni, regulację wysokościową urządzeń, wymianę włazów
studni rewizyjnych i wpustów deszczowych, usunięcie kolizji z urządzeniami podziemnymi, itp.
4.3.8.W przedmiotowej dokumentacji należy uwzględnić wbudowanie lub ewentualną wymianę
istniejących włazów studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej na pokrywy nowe,
oznakowane, z logo Miasta Sopotu. Wzory pokryw zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu
w niniejszym postępowaniu.
4.3.9.Części żeliwne w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych wyposażyć w zabezpieczenia przed
kradzieżą. Wpusty deszczowe i studnie muszą być wyposażone w pierścienie odciążające.
4.4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

4.4.1.Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien uzyskać warunki techniczne
wydane przez właściciela sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, tj. Spółkę AQUA-Sopot
Sp. z o.o. Szczegółowe rozwiązania kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z kanalizacją
sanitarną i siecią wodociągową należy uzgodnić z AQUA-Sopot Sp. z o.o. i Zamawiającym.
4.4.2.W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w opracowaniu należy uwzględnić przebudowę sieci
wod-kan, remonty istniejących studni, regulację wysokościową urządzeń, wymianę włazów
studni rewizyjnych, skrzynek, zasuw i hydrantów oraz ewentualne usunięcie kolizji z
urządzeniami podziemnymi wod - kan.
4.5. Sieć gazowa

4.5.1.W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego i kanalizacji deszczowej z
istniejącą siecią gazową, w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie przebudowy sieci
gazowej.
4.5.2.Podstawą do zaprojektowania w/w przebudowy muszą być warunki techniczne wydane przez
gestora tych sieci, tj. Pomorską Spółkę Gazownictwa. Uzyskanie warunków technicznych
stanowi obowiązek Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania przebudowy sieci gazowej należy
uzgodnić z PSG i Zamawiającym.
4.5.3.W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w opracowaniu należy uwzględnić remonty czy
regulację wysokościową urządzeń, wymianę skrzynek, zasuw oraz ewentualne usunięcie kolizji z
urządzeniami podziemnymi sieci gazowej.
4.6. Oświetlenie uliczne (sieć elektroenergetyczna).
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4.6.1.W zakres niniejszego zamówienia wchodzi zaprojektowanie przebudowy oświetlenia ulicznego i
elementów sieci elektroenergetycznej z nim związanych na terenie objętym zamówieniem.
4.6.2.Oświetlenie uliczne winno być zaprojektowane m.in. zgodnie z wytycznymi Działu Eksploatacji
ZDiZ w Sopocie, stanowiącymi Załącznik Nr 2 do niniejszej części SIWZ.
4.6.3.W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji projektowanego układu drogowego i kanalizacji
deszczowej z istniejącym oświetleniem ulicznym (siecią elektroenergetyczną), w zakres
zamówienia wchodzi projekt usunięcia tej kolizji.
4.6.4.Podstawą do zaprojektowania w/w przebudowy muszą być warunki techniczne wydane przez
ENERGA – Operator oraz wytyczne Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych i
wytycznych stanowi obowiązek Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania zastosowane w projekcie
usunięcia kolizji należy uzgodnić z ENERGA i z Zamawiającym.
4.7. Sieci teletechniczne

4.7.1.W zakres niniejszego zamówienia wchodzi zaprojektowanie rurociągu kablowego dla
monitoringu miejskiego oraz zabezpieczenia istniejących ciągów sieci teletechnicznej.
4.7.2.W przypadku wystąpienia takiej konieczności, w ramach zamówienia należy opracować
dokumentację projektową dla usunięcia dodatkowych kolizji projektowanej kanalizacji
deszczowej i układu drogowego z istniejącymi sieciami teletechnicznymi w podziale na
gestorów sieci.
4.7.3.Podstawą do wykonania w/w projektów muszą być warunki techniczne poszczególnych
gestorów sieci, których uzyskanie stanowi obowiązek Wykonawcy.
4.7.4.Szczegółowe rozwiązania przebudowy sieci teletechnicznych należy uzgodnić z ich gestorami
oraz z Zamawiającym.
4.8. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

4.8.1.W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej i układu drogowego
z istniejącymi sieciami podziemnymi i naziemnymi do obowiązków Wykonawcy niniejszego
zamówienia należy opracowanie projektu zabezpieczenia danej sieci lub usunięcia kolizji.
4.8.2.Przy projektowaniu i ustalaniu zakresu kolizji uwzględnić należy zapisy Ustawy o drogach
publicznych (t.j. Dz. Ustaw z 2015r. poz. 460).. W związku z powyższym na etapie uzgodnień
należy informować gestorów sieci, iż ich wymagania będą uwzględniane zgodnie z zapisami
w/w Ustawy.
4.8.3.Wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o
warunkach stawianych przez gestorów sieci. Wymagania gestorów sieci wykraczające poza
zakres wynikający z kolizji danej sieci z projektowanym kanałem deszczowym lub układem
drogowym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac
projektowych.
4.9. Zieleń

4.9.1.Opracowanie dot. inwentaryzacji i gospodarki zielenią winno być wykonane m.in. zgodnie
z wytycznymi Działu Zieleni i Lasów ZDiZ w Sopocie, stanowiącymi Załącznik Nr 3 do niniejszej
części SIWZ.
4.9.2.W ramach tej branży należy sporządzić opracowania:
4.9.3.Inwentaryzacja i gospodarka zielenią (drzewa i krzewy) znajdujące się na terenie objętym
zamówieniem.
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4.9.4.Jeśli będzie to konieczne, w ramach opracowania dot. zieleni należy przewidzieć drzewa i
krzewy przeznaczone do wycinki, cięć sanitarnych wraz z określeniem nasadzeń zamiennych
i zagospodarowania zielenią oraz przygotowaniem projektu wniosku w celu uzyskania
stosownych zezwoleń lub decyzji administracyjnych.
4.10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W ramach niniejszego zamówienia, jeżeli będzie konieczne, należy przygotować wszystkie materiały
niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z projektem wniosku o
wydanie w/w decyzji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.11. Operat wodnoprawny.

W ramach niniejszego zamówienia, jeżeli będzie konieczne, należy sporządzić operat
wodnoprawny, którego celem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą –
Prawo Wodne.
4.12. Dokumentacja geologiczna i geotechniczna

4.12.1. Dokumentacja geotechniczna terenu objętego zamówieniem musi zawierać badania
wykonane na całym terenie objętym przedmiotem zamówienia, w rejonie projektowanej
kanalizacji deszczowej, dla otworów geotechnicznych o głęb. 6.0m, w rozstawie co najwyżej
20.0m. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków gruntowo wodnych
głębokość otworów należy zwiększyć do głębokości 10m.
4.12.2. W dokumentacji geotechnicznej muszą znajdować się takie informacje, jak: dane o
poziomie zwierciadła wody gruntowej, określenie współczynnika filtracji oraz inne, niezbędne
do opracowania projektu odwodnienia wykopów budowlanych oraz określenia konieczności
wykonania drenaży podłoża.
4.12.3. W ramach niniejszego zamówienia należy opracować kompletną dokumentację
geologiczną, umożliwiającą Zamawiającemu montaż piezometrów do obserwacji poziomu wody
gruntowej na przedmiotowym terenie. Ilość piezometrów zostanie ustalona z Zamawiającym na
etapie prac projektowych.
4.13. Organizacja ruchu na czas budowy

4.13.1. Projekt Organizacji Ruchu należy opracować kompleksowo, z uwzględnieniem etapowania
robót. Opracowanie to musi uwzględniać oznakowanie pionowe oraz urządzenie
zabezpieczenia ruchu, ewentualnie tymczasową sygnalizację świetlną.
4.13.2. W projekcie należy założyć konieczność utrzymania dojazdów do poszczególnych posesji, a
w szczególności przejazdu pojazdów Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji i innych
służb.
4.13.3. W projekcie należy przyjąć rozwiązania powodujące najmniejsze uciążliwości dla ruchu.
4.13.4. W/w projekt musi zostać uzgodniony z Działem Eksploatacji ZDiZ w Sopocie oraz uzyskać
pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4.14. Docelowa organizacja ruchu

4.14.1. Projekt Docelowej Organizacji Ruchu należy opracować kompleksowo. Opracowanie to
musi uwzględniać oznakowanie poziome oraz pionowe.
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4.14.2. W/w projekt musi zostać uzgodniony z Działem Eksploatacji ZDiZ w Sopocie oraz uzyskać
pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4.15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4.15.1. W ramach niniejszego zamówienia należy opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych rodzajów robót, dla wszystkich branż.
4.15.2. Celem opracowania Specyfikacji jest jednoznaczne określenie zakresu robót objętych
dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych,
materiałowych, sprzętu oraz maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót,
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, obmiarów robót i płatności za
roboty.
4.15.3. Specyfikacje Techniczne winny być ściśle powiązane z Przedmiarami Robót. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót mają stanowić podstawę do sporządzenia Przedmiarów
Robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji Przedmiaru.
4.15.4. Specyfikacje Techniczne należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
4.16. Przedmiary Robót

4.16.1. Przedmiar Robót musi zostać opracowany w oparciu o Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 z późn.
zm.).
4.16.2. Przedmiar należy sporządzić jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz
wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Zamawiający wymaga, aby zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego opracowanie przedmiaru
robót składało się z:
1)
2)
3)

karty tytułowej,
spisu działów przedmiaru robót,
tabeli przedmiaru robót.

4.16.3. Zgodnie z §8 ust.1 w/w Rozporządzenia spis działów Przedmiaru Robót powinien
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
4.16.4. W Przedmiarze należy wskazać podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub
jednostkowych nakładów rzeczowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
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w pozycjach przedmiaru należy wskazać właściwe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, których treść ma wpływ na przyjęcie lub skalkulowanie odpowiedniej ceny
jednostkowej roboty przewidzianej do wykonania. W poszczególnych pozycjach Przedmiaru
należy podać szczegółowe obliczenie obmiaru poszczególnych robót.
4.16.5. Ilości robót podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków
zawartych w Dokumentacji Projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.
4.16.6. Przedmiary Robót należy wykonać odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów
robót oraz jako jednolitą całość z wyodrębnieniem na poszczególne ulice.
4.16.7.

Na podstawie Przedmiaru Robót sporządzany jest Kosztorys Inwestorski.

4.17. Kosztorys Inwestorski

4.17.1. Kosztorys Inwestorski winien być sporządzony z podziałem na poszczególne branże i rodzaje
robót oraz powinien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów.
4.17.2.

Kosztorys Inwestorski należy sporządzić z podziałem na poszczególne ulice.

4.17.3. Wartość robót w Kosztorysie Inwestorskim musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
ze Specyfikacji Technicznych.
4.17.4. Kosztorys Inwestorski musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z
2004. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).
4.18. Operat z dokumentami formalno – prawnymi

4.18.1.

Opracowanie to powinno zawierać:

 Projekt zagospodarowania terenu (PZT zakres zgodnie z Prawem Budowlanym), zawierający
istniejące granice działek ewidencyjnych, linie rozgraniczające pasa drogowego, wszystkie
projektowane i przebudowywane sieci uzbrojenia podziemnego, itp.,
 wyrys i wypisy z rejestru gruntów,
 wykaz działek ewidencyjnych, objętych przedmiotową inwestycją,
 wykaz działek ewidencyjnych przylegających do działek objętych przedmiotową inwestycją,
 uzgodnienia z właścicielami i gestorami sieci,
 uzgodnienia i stosowne zgody właścicieli wszystkich gruntów/nieruchomości, na których
zlokalizowana jest inwestycja i inne dokumenty formalne, niezbędne do uzyskania stosownych
decyzji administracyjnych.
4.18.2. Wykonawca niniejszej dokumentacji projektowej zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty, stanowiące załączniki do wniosków o
wydanie stosownych decyzji administracyjnych, z pozwoleniem na budowę włącznie.
4.18.3.

Plansza zbiorcza

4.18.4. W ramach niniejszego zamówienia należy sporządzić również kolorową planszę zbiorczą
sieci uzbrojenia podziemnego, stanowiącą oddzielny składnik dokumentacji projektowej, który
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jest niezbędny dla Zamawiającego i Wykonawców robót przy przygotowaniu, koordynacji i
realizacji robót.
4.18.5. Ponadto plansza zbiorcza powinna być załączona do każdego egzemplarza projektu
budowlanego dla wszystkich branż.
4.18.6. Plansza zbiorcza musi przedstawiać stan istniejący i stan projektowany wszystkich sieci i
urządzeń znajdujących się na terenie objętym przedmiotową inwestycją.
4.19. Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej

4.19.1. Przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna być sporządzona z podziałem na
poszczególne branże i rodzaje robót
4.19.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 10 egz. każdego z opracowań wchodzących w skład
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wyjątek stanowi Kosztorys Inwestorski, który winien
być wykonany w 2 egz.
4.19.3. Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersję elektroniczną dokumentacji projektowej,
będącą odpowiednikiem wersji papierowej, zapisaną na nośniku elektronicznym (1 szt.CD) w
formatach:
4.19.4. pliki z rozszerzeniem *.xls, *.doc lub *.pdf,– dla opisów technicznych, zestawień
tabelarycznych, itp.,
4.19.5. pliki z rozszerzeniem *.pdf lub *.jpg. – dla rysunków technicznych i ilustracji graficznych
oraz skanów decyzji administracyjnych.
4.19.6. Wykonawca niniejszej dokumentacji zobowiązany jest również do przekazania
Zamawiającemu wersji elektronicznej zawierającej pliki w formacie *.pdf, stanowiące skany
wersji papierowej dokumentacji oraz wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii, itp. (1 szt. CD).
4.20. Dokumentacja projektowa objęta przedmiotowym zamówieniem musi zawierać następujące

oświadczenia:
 oświadczenie Projektanta zgodne z Art. 20 pkt 4 Ustawy – Prawo Budowlane,
 oświadczenie Projektanta o zgodności wykonanej dokumentacji projektowej z Ustawą – Prawo
Zamówień Publicznych.
4.21. Wytyczne ogólne

4.21.1. Dokumentacja Projektowa objęta przedmiotem zamówienia powinna spełniać m.in.
wymagania:
1.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu
informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. Ustaw z 2010r. Nr 240 poz. 1608)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1129 ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462 ze zmianami)
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4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.,
nr 120, poz. 1126)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym
6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw z 2014r. poz. 1278 ze zmianami)
7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014r. poz. 596 ze
zmianami).
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. Ustaw z
2015r. poz. 196 ze zmianami).
9. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity. Dz. Ustaw z 2015r. poz.460
ze zmianami).
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 ze zmianami: Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407, Dz.U. 2012 poz. 560, Dz.U.
2013 poz. 181, Dz.U. 2014 poz. 186, Dz.U. 2014 poz. 856, Dz.U. 2015 poz. 329 z późniejszymi
zmianami).
11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zmianami)
12. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. Ustaw z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zmianami).
13. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469).
14. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze
zmianami).
15. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471. ze
zmianami).
16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 ).
17. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 817).
18. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r.
poz. 1843 ze zmianami).
W związku z powyższym, Dokumentacja Projektowa winna uwzględniać przepisy wynikające z
Ustawy PZP - w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, z którego wynika zakaz określenia
przedmiotu i warunków zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np.
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący pochodzenie
urządzeń, materiałów, itd. wchodzących w skład przedmiotu zamówienia – na roboty
budowlane, obiekty budowlane oraz innych obowiązujących przepisów, związanych z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
4.21.2. Dokumentacja projektowa objęta niniejszym zamówieniem powinna być zgodna z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami :
1.

Wymagania w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi w kolejności preferencji do systemów
europejskich referencji technicznych lub poprzez odesłanie do krajowych referencji technicznych np.
polskie normy, krajowe oceny techniczne.
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2.

Wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, które pozwolą na fizyczne wykonanie
przedmiotu zamówienia w sposób nadający się do wykorzystania go przez Zamawiającego do realizacji
inwestycji bez wad. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
4.21.3. Dokumentacja projektowa będzie stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę,
do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji i rozliczenia wykonanych robót z
uwzględnieniem podziału na poszczególne branże. W związku z powyższym, Przedmiary Robót
muszą uwzględniać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości, wynikające z
przedmiotowej dokumentacji. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności
Przedmiarów Robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Wykonawca winien dołożyć
szczególnej staranności w zapewnieniu w/w zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów
robót w trakcie realizacji, a wynikających z błędów dokumentacji projektowej.
4.21.4. Przedmiot zamówienia winien być opracowany kompleksowo, z podziałem na poszczególne
branże, powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do sprawnego przygotowania
inwestycji do realizacji oraz sporządzenia oferty w postępowaniu przetargowym na roboty
budowlane.
4.21.5. Wszystkie załączniki do dokumentacji projektowej, stanowiące kopie dokumentów, muszą
posiadać klauzulę „Za zgodność z oryginałem”.
4.21.6. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać inne
opracowania projektowe niewymienione w niniejszej SIWZ, a związane z wymaganiami
jednostek opiniujących i uzgadniających, niewykraczające jednak poza przedmiot zamówienia i
warunki niniejszej SIWZ. Sytuację tę należy uwzględnić w składanej ofercie.
4.21.7. Po zawarciu Umowy na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia roszczenia
Wykonawcy w zakresie zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia z tytułu
konieczności wykonania dodatkowych opracowań, wynikłej w czasie sporządzania
dokumentacji projektowej, nie będą uwzględniane.
4.21.8.

Pełnienie Nadzoru Autorskiego będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.22. Obowiązki Wykonawcy:

4.22.1. Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych
oraz wyrysu i wypisów z rejestru gruntów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie.
4.22.2. Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt odkrywek oraz uzupełniających i
sprawdzających pomiarów geodezyjnych terenu i jego uzbrojenia w celu wyeliminowania
błędów, które mogą istnieć na mapie do celów projektowych. Pozwoli to na rzetelną realizację
dokumentacji projektowej.
4.22.3. Do obowiązków Wykonawcy – w ramach wartości umownej – należy uzyskanie badań
geotechnicznych podłoża gruntowego z uwzględnieniem panujących w nim warunków
hydrogeologicznych, niezbędnych dla właściwego zaprojektowania odwodnienia i
zagospodarowania terenu.
4.22.4. Do obowiązków Wykonawcy – w ramach wartości umownej – należy sporządzenie projektu
zabezpieczenia budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji wraz z propozycją lokalizacji wskaźników rozwarcia rys.
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4.22.5. W pierwszej fazie projektowania, w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy oraz po
otrzymaniu warunków technicznych od gestorów sieci, Wykonawca jest zobowiązany do
opracowania roboczych rozwiązań projektowych i przedstawienia ich Zamawiającemu.
4.22.6. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu raporty miesięczne z postępu
prac projektowych, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4.22.7. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich pozostałych decyzji administracyjnych – w
formie operatu z dokumentami formalno – prawnymi - które są niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu także w wersji
elektronicznej.
4.22.8. Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od wszystkich gestorów sieci
uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.
4.22.9. Prowadzenie Nadzoru Autorskiego – w ramach wynagrodzenia umownego – w trakcie
realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji objętej niniejszym
zamówieniem.
W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do:
a. monitorowania zgodności z dokumentacją projektową rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych w trakcie realizacji robót budowlanych. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę Robót Budowlanych w ofercie przetargowej propozycji zastosowania
materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w zamówionej niniejszej umową dokumentacji projektowej – Wykonawca
dokumentacji projektowej jest zobowiązany do dokonania oceny możliwości ich
zastosowania bez dodatkowych kosztów;
b. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy Robót
Budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;
c. udziału w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej razem z Wykonawcą robót
budowlanych w przypadku zaistnienia zmian i odstępstw od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego - w związku z tym obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizacja projektu i
naniesienie stosownych zmian w Projekcie Budowlanym (o ile takie zmiany nastąpią) oraz
kwalifikacja zamierzonego odstąpienia jako istotne bądź nieistotne;
d. udziału w naradach technicznych; przyjmuje się, że obecność Wykonawcy będzie wynikać
z uzasadnionych potrzeb określanych każdorazowo przez Zamawiającego,
e. udziału w odbiorach końcowych poszczególnych robót, a także odbiorach częściowych,
jeżeli jest to wskazane względami technicznymi.
4.22.10. Zmiany kadrowe w składzie osób biorących udział w realizacji zamówienia mogą odbyć się
tylko z ważnych przyczyn i za zgodą Zamawiającego.
4.22.11. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie.
4.22.12. Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do
przedłożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji i zgodności Przedmiarów Robót z
rozwiązaniami technicznymi.
4.22.13. Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca zobowiązań, jakie związane są
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zawarta jest w SIWZ i we wzorze Umowy.
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UWAGA:
W przypadku uzgadniania dokumentacji w kompetencji Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu
wymaga się, aby każda strona opracowania w zakresie niniejszego zamówienia została opieczętowana
przez organ wydający decyzję.
5.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.

5.1. Zamawiający przekaże Jednostce Projektowej wybranej w drodze niniejszego postępowania

przetargowego:
5.1.1. posiadaną Dokumentację Projektową Zamawiający udostępni Jednostce Projektowej w formie
papierowej lub elektronicznej (pliki *.pdf),
5.1.2. oraz wszelkie posiadane informacje związane z planowaną inwestycją.
5.2. Zamawiający zapewni wszelką pomoc m.in. w uzyskaniu decyzji administracyjnych, koniecznych do
prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
6.

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OPZ

Załącznik nr 1. Wytyczne Działu Eksploatacji ZDiZ w Sopocie dot. projektu oświetlenia ulicznego.
Załącznik nr 2. Wytyczne Działu Zieleni i Lasów ZDiZ w Sopocie dot. inwentaryzacji i gospodarki zielenią.
Załącznik nr 3. Wytyczne ZDIZ w zakresie układu drogowego.
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