
Przedmiot zamówienia 
Załącznik nr 5 
Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentacje 
budowlano-wykonawcze dla zadania pn. 
 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem 
energetycznym dla miejscowości Odrzywołek. 
 Zakres opracowania  
1. Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów 
projektowych w niezbędnym zakresie. 
2. Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestrów gruntów do wydania decyzji o 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. 
3. Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek 
przedłożone Zamawiającemu na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku umów podpisanych przez użytkownika, 
pełnomocnika lub spadkobiercę dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania 
gruntem lub składanie oświadczeń woli w imieniu właściciela. 
4. Kompletne materiały do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
5. Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami, 
potokami i innymi przeszkodami terenowymi niezbędne do kompletu dokumentacji. 
6. Kompletny wniosek (z niezbędnymi materiałami) do wydania decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji. Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile 
jest on niezbędny. 
7. Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający 
kompleksową realizacje inwestycji,  zawierających  m.in.  komplet niezbędnych opinii 
1 uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
8. Operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego 
(jeśli wymagane). 
9. Projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. (jeśli wymagane) 
10. Szczegółowe przedmiary robót z przedziałem na branże i obiekty - opracowania zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 
Należy opracować przedmiary dla danego projektu kanalizacyjnego  w rozbiciu na sieć główną i 
rozdzielczą oraz na przyłącza domowe.



11. ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty, opracowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich, planowanych prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Należy opracować kosztorysy inwestorskie dla danego projektu kanalizacyjnego w rozbiciu na sieć 
główną i rozdzielczą oraz na przyłącza domowe. 
12. Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia. 
13. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
14. Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami wraz z pozwoleniem 
na budowę. 
 
Projekt budowlany powinien posiadać komplet opinii i uzgodnień wynikających z decyzji na 
lokalizację inwestycji celu publicznego oraz przepisów i norm. 
Projekt budowlany winien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, 
że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami, i że został wydany w stanie kompletnym. 
Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumentacje: 
 
1. Projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla miejscowości Odrzywołek - w 2 egz., 
2. Przedmiar robót sieci głównej i rozdzielczej, przedmiar robót przyłączy, kosztorysy inwestorskie, 
specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 2 
egz. 
3. Prawomocne pozwolenie na budowę - 1 egz. 
4. Cała dokumentacja wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD przynajmniej w formacie 
PDF - 2 egz. 
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