
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 
prace przygotowawcze”

1. OPIS OGÓLNY

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  – 
kosztorysowej  przebudowy  ulicy  Stanisława  Stommy  w  Płocku w  ramach  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa   ulicy  Stanisława  Stommy  w  Płocku  wraz  z  brakującą 
infrastrukturą”.

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia, umowę oraz uzyskanych przez Zamawiającego i  Wykonawcę 
warunków technicznych do projektowania. 

Zamawiający na dzień dzisiejszy dysponuje następującymi decyzjami:

• Decyzja Nr 3/PG/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

• Decyzja Nr 298/2012 – Miejskiego Konserwatora Zabytków

2. LOKALIZACJA ULICY

Przedmiot zamówienia jest ulica Stanisława Stommy zlokalizowana na osiedlu Kolegialna w 
Płocku.  Ulica  ta  jest  łącznikiem  pomiędzy  ulicą  Harcerza  Antolka  Gradowskiego,  a  ulicą 
Misjonarską i biegnie ona równolegle do ulicy Henryka Sienkiewicza.

3. WYTYCZNE FUNKCJONALNE - ZAŁOŻENIA OKREŚLONE PRZEZ INWESTORA – 
PRZEWIDYWANY ZAKRES                                   

Przedmiotem  zamówienia  jest:  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  – 
kosztorysowej  oraz  specyfikacji  technicznych  odbioru  i  wykonania  robót  budowlanych 
wykonania przebudowy ulicy Stanisława Stommy wraz z niezbędną infrastrukturą .

Rozwiązania projektowe mają przewidywać poprawę warunków  komunikacyjnych ruchu 
pieszego  jak  i  ruchu  kołowego  oraz  estetyki  miejsc  przestrzeni  publicznej.  Wykonanie 
przebudowy w/w ulicy – poprawi bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników

Przewidziane  rozwiązania  powinny  być  trwałe,  estetyczne  i  odporne  na  działania 
atmosferyczne  jak  i  mechaniczne  -  ruchu  kołowego.  Ponadto  materiały  przewidziane  do 
wbudowania  powinny  być  wskazane  jako  pierwszej  jakości,  posiadać  atesty  i  certyfikaty 
wymagane  przepisami.  Projekt  powinien  przewidywać  i  uwzględniać  możliwość  dalszego 
projektowania i budowy.

W  ramach  zamówienia  konieczne  będzie  zaprojektowanie  nowej  ulicy  wraz  z 
wykonaniem bezpiecznych zjazdów z prywatnych posesji, garażów i parkingów oraz 
z ulicy Harcerza Antolka Gradowskiego i  ulicy Misjonarskiej  (zgodnie z  załączoną 
mapą).  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  powinna  przewidywać  budowę 
niezbędnej infrastruktury oraz usunięcie napotkanych kolizji.

W celu zrealizowania zadania należy uzyskać między innymi: mapę do celów projektowych 
oraz zgody wszystkich Właścicieli gruntów, na których przewiduje się roboty, na udostępnienie 
ich  na cele  budowlane.  Ponadto wykonać badania  niezbędne do oceny stanu podbudowy i 
gruntu  pod  ulicę  Stanisława  Stommy,  pomiary  geodezyjne  oraz  inwentaryzację  obiektów, 
urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  na  terenie  objętym  zadaniem  inwestycyjnym. 
Dokumentację należy opracować   kompleksowo  we  wszystkich  branżach,  które  wynikają z 
warunków, uzgodnień jak i decyzji uzyskanych przez Zamawiającego i Wykonawcę na etapie 
projektowania.

Zakres opracowania dokumentacji należy wykonać (zgodnie z załączoną mapką określającą 
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zakres  zadania)  wraz  z zatwierdzeniem  projektu  budowlanego  oraz  zezwoleniami na 
prowadzenie prac w formie decyzji wydanej przez organ architektoniczno - budowlany. Termin 
wprowadzenia organizacji ruchu docelowej i tymczasowej na czas robót indywidualnie uzgodnić 
z  Zamawiającym.  W  kosztorysach  inwestorskich  uwzględnić  koszty  jej  wykonania  i 
wprowadzenia. W przypadku, kiedy zaistnieje taka potrzeba, wykonać projekt nasadzeń drzew 
i krzewów, którego wymóg może być spowodowany wycięciem roślinności lub tworzeniem stref 
ochronnych oraz  uzyskać  stosowną decyzję/opinię  Wydziału  Kształtowania  Środowiska  oraz 
Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  (wszelkie  niezbędne  materiały  i  informacje  uzyska 
Wykonawca  we  własnym  zakresie).  W  kosztorysach  inwestorskich  uwzględnić  koszty 
ewentualnej wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych. Miejsce, w którym będą mogły odbyć 
się nasadzenia zastępcze najprawdopodobniej nie będzie ul. Stanisława Stommy, a lokalizacja 
jego będzie uzależniona od ilości nasadzeń.

Zaprojektować  połączenia  istniejących  nawierzchni  z  nawierzchnią  projektowanej  ulicy  w 
ramach niniejszego zadania  winny być zaprojektowane i ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  branży  drogowej  w  ilości  4  egzemplarzy  wraz  z 
kompletną wersją elektroniczną na płycie CD 

– projekty  budowlane  i  wykonawcze  infrastruktury  technicznej  niezbędnej  dla 
prawidłowego funkcjonowania ulicy w ilości  4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją 
elektroniczną na płycie CD 

– projekty  budowlane  i  wykonawcze  dotyczące  usunięcia  wszelkich  kolizji  sieci 
projektowanych  i  istniejących  z  urządzeniami  i  obiektami   np.:  energetycznych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych itd. w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją 
elektroniczną na płycie CD 

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  każdej  branży 
oddzielnie w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD 

– projekt organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac (na czas trwania budowy) w ilości 
4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji 
w zapisie PDF oraz w rozszerzeniu dwg bądź dxf) – w razie takiej konieczności

– projekt  docelowej  organizacji  ruchu  zawierający  rozwiązania  techniczne  dla 
oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  w ilości 4 
egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w 
zapisie PDF oraz w rozszerzeniu dwg bądź dxf) – w razie takiej konieczności

– projekt  zagospodarowania  ulicy  i  terenu  przyległego  w  granicach  jej  wpływu  na 
otoczenie w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD 

– informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

– inwentaryzację drzew i  krzewów przewidzianych do wycinki  w wymaganym zakresie 
wraz  z  projektem  nasadzeń  zastępczych  uzgodnionych  w  Wydziale  Kształtowania 
Środowiska Urzędu Miasta Płocka oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, natomiast 
koszt usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach 
przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem Decyzji.

– raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku takiej konieczności);

– przedmiary robót branżami  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji  technicznych i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z 
późniejszymi zmianami) oraz przekazanie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach wraz z 
wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (w  oryginalnym  opracowaniu,  w  arkuszu 
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kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF);

– kosztorysy inwestorskie branżami  wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji 
metodą  kalkulacji  uproszczonej.  Sporządzenie  kosztorysu  inwestorskiego  w  każdym 
przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót;

Kosztorys  inwestorski  należy  przekazać  Zamawiającemu w 4  egzemplarzach  wraz  z 
wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (w  oryginalnym  opracowaniu,  w  arkuszu 
kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF);

– płytę  CD  zawierającą  skan  całej  w/w  dokumentacji  (2  szt.)  w  tym  jedna  bez 
kosztorysów - wersja przetargowa. 

– Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 
że  dostarczona  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  jest  wykonana  zgodnie  z 
umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 
technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć;

– Pisemne  oświadczenie,  o  którym mowa wyżej,  stanowi  integralną  część  przedmiotu 
odbioru.

– Wykonawca  składa  oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  dokumentacji  w  wersji 
papierowej z wersją elektroniczną.

– Wykonawca  uzyska  odpowiednie  decyzje/zgłoszenia  wydane  przez   organ 
architektoniczno-budowlany  zatwierdzające  projekt  budowlany  wraz  z 
odpowiednimi zezwoleniem na prowadzenie prac

Zamówienie  obejmuje  również  przygotowanie  przez  Wykonawcę  materiałów  do 
projektowania oraz wykonanie czynności towarzyszących:

1) Wykonanie map do celów projektowych np. w skali 1:500;

2) Rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych i w razie konieczności 
wykonanie podziałów geodezyjnych

-  wykonanie  wstępnego  projektu  geodezyjnego  na  mapach  zasadniczych  wraz  z 
badaniami hipotecznymi dzielonych nieruchomości – w razie takie konieczności

-  wykonanie  podziału  geodezyjnego  na  podstawie  prawomocnych  postanowień 
opiniujących pozytywnie podział działek wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w/w 
podział - w razie takie konieczności

3) Wykonanie  pomiarów geodezyjnych  oraz  inwentaryzacji  obiektów,  a  także  urządzeń 
podziemnych i nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie 
wszelkich  badań  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  prawidłowej 
realizacji projektu.

4) Wykonanie inwentaryzacji wysokościowej terenu i urządzeń na projektowanym terenie.

5) Wykonanie  badań  geotechnicznych  z  ustaleniem  kategorii  geotechnicznej  warunków 
posadowienia,  określeniem przydatności  gruntu  rodzimego  do  zasypania  wykopów i 
sposobu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6) Uzyskanie  od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków 
technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania 
dokumentacji, z zatwierdzeniem opracowanego projektu.

7) Uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia (jeśli będzie taka konieczność).

8) Wykonanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  dokonanie  wszelkich 
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uzgodnień z Inwestorem, właściwymi do tego instytucjami i organizacjami – w trakcie 
projektowania  a  także  zatwierdzenie  dokumentacji  przed  wystąpieniem o  stosowną 
decyzję do organu architektoniczno - budowlanego.

9) Ustalenie  z  Zamawiającym  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i  kosztorysów inwestorskich należy 
ustalić  dane  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  oraz  inne  niezbędne  do 
kalkulacji kosztorysowej).

10)Sprawdzenie  poszczególnych  projektów  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  danej  specjalności  oraz  uzyskanie 
wymaganych prawem: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z stosowną decyzją organu 
architektoniczno-budowlanego

11)Wykonawca  przed  złożeniem  wniosku  do  organu  architektoniczno-budowlanego 
przygotuje  i  wypełni  druk  „Oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane”, które następnie przedkłada Zamawiającemu celem 
jego podpisania.

12)W  przypadku  wystąpienia  kolizji  np.  energetycznych  opracowanie  odrębnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji organu 
architektoniczno-budowlanego na podmiot określony w uzyskanych warunkach. 

13)Wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, 
pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania objętych dokumentacją 
robót.

14) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: 

- wprowadzone Zarządzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 
2011 roku zasady gospodarki  materiałami rozbiórkowymi  pochodzącymi  z inwestycji 
prowadzonych  przez  Gminę  –  Miasto  Płock,  w  ramach  pasa  drogowego  ulic  Miasta 
Płocka.
- wprowadzoną Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 
2011  roku  instrukcję  na  odtworzenie  nawierzchni  w  obrębie  pasa  drogowego, 
naruszonych  w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,ciepłowniczych, 
gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
- wprowadzone Zarządzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 
roku  wytyczne  do  prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,  przebudowy  i 
remontów dróg,  prowadzonych przez  Gminę Miasto  Płock,  w pasach drogowych ulic 
Miasta Płocka.
- zarządzenie nr 1867/12  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie 
zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w 
sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 
przebudowy i remontów dróg.
- Zarządzenie nr 1868/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie 
wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń 
uzbrojenia podziemnego.

15)Wykonawca w ciągu 7 dnia od podpisania umowy przekaże zamawiającemu wypełnioną 
Tabelę Elementów Scalonych do przedmiotu zamówienia.

4. OBOWIĄZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:    

1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 
3 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym i Miejskim Zarządem Dróg na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań 
projektowych  i  materiałowych,  które  muszą  zakończyć  się  pisemnymi  protokółami 
podpisanymi  przez  strony.  W ciągu 1-go miesiąca od daty  podpisania  umowy 
Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję projektowanej ulicy. Na ostatnim 
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spotkaniu  Wykonawca  przedstawi  kompletną  dokumentację  wraz  z  uzgodnieniami, 
przed złożeniem wniosku  do organu achitektoniczno - budowlanego.

2) Dokumentacja  powinna  być  zaprojektowana  z  poszanowaniem wartości  krajobrazu  i 
istniejącej  szaty  roślinnej,  a  przede  wszystkim  wartościowego  drzewostanu  w  taki 
sposób,  aby  służył  on  –  przy  zapewnieniu  mu  właściwych  warunków  do  wzrostu  i 
rozwoju  –  jako  gotowy  element  zielonej  oprawy  ulicy.  W  przypadku  konieczności 
usunięcia drzew i krzewów uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta 
Płocka oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, odpowiednią decyzję bądź opinię. W 
ramach rekompensaty dla środowiska wykonać projekt nasadzeń drzew i krzewów na 
terenie  Płocka.  Miejsce  nasadzeń  będzie  uzależnione  od  ilości  wycinanych  drzew. 
Natomiast koszt usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w 
kosztach przedsięwzięcia.  

3) Wykonawca  wszelkie  dodatkowe  opracowania  niezbędne  do  uzyskania  wymaganych 
opinii  i  uzgodnień  uzyska  własnym  staraniem  i  na  swój  koszt  (wszelkie  badania, 
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca  opracuje  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  z  należytą 
starannością w sposób określony w przepisach, wymaganiami aktualnych ustaw, a w 
szczególności: 

- ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zmian),

-  rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia  2012  r.  (Dz.U.  z  2010 r.  Nr.243,  poz.1623,  z  późn.  zm.)  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

-  rozporządzenia  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. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

 -rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 r.  w  sprawie  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 r. Nr 130, poz. 1389),

- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5) W  rozwiązaniach  projektowych  będą  wskazane  wyroby  budowlane  (materiały  i 
urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do 
jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego.

6) Zamawiający wymaga ponadto, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły 
się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Wykonawca opracowuje i składa do 
Organu  Administracji  Architektoniczno  –  Budowlanej  4  egzemplarze  dokumentacji  z 
czego  dwa  pozostawia  do  dyspozycji  Organu  Administracji  Architektoniczno  – 
Budowlanej,  a  pozostałe  dwa  egzemplarze  dokumentacji  wraz  z  jej  dwoma 
kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przekazuje Zamawiającemu. 
Trzy spośród czterech egzemplarzy należy oprawić trwale, natomiast jeden w sposób 
umożliwiający wyjmowanie arkuszy. Ponadto płyta CD winna być skanem egzemplarza 
ze  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  pieczęciami  Organu  Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej.

7) Wykonawca  złoży  oświadczenie,  że  przekazana  wersja  elektroniczna  na  CD  jest 
odzwierciedleniem  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  wersji  papierowej. 
Ponadto płyta CD winna być złożona w 2 egzemplarzach różniących się zawartością  i 
oznaczeniem  tych  egzemplarzy.  Jeden  egzemplarz  „Inwestorski”  -  pełny,  drugi 
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egzemplarz  „Przetargowy”  pozbawiony  kosztorysów  inwestorskich.  Kosztorysy  i 
przedmiary opracowane na jednym z popularnych programów kosztorysowych.  Każda 
branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część graficzną dokumentacji 
dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. 

8) Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez 
osoby  ją  wykonujące  oraz  przez  osoby  sprawdzające,  ponadto  potwierdzone 
uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu.

9) Wykonawca  zobowiązuje  się,  w  zakresie  projektowania,  do  opracowania  i  wzięcia 
odpowiedzialności za Projekt Budowlany oraz każdy inny dokument wymagany przez 
Zamawiającego zgodnie z Prawem rządzącym umową.

10)Wykonawca  uzyska  komplet  uzgodnień  i  wymaganych  pozwoleń  niezbędnych  do 
uzyskania  stosownej  decyzji  organu  architektoniczno-budowlanego  na  prowadzenie 
robót budowlanych w imieniu Zamawiającego.

11)Wykonawca  określi,  w  miejscach  skrzyżowania  uzbrojenia  istniejącego  i 
projektowanego, rzędne tych sieci. 

12)Strony  zgodnie  oświadczają,  że  będą  współpracować,  konsultując  wzajemnie  swoje 
uwagi i propozycje dotyczące dokumentacji i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie 
powstałych utrudnień hamujących prace projektowe.

13)Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zahamowaniu  prac  projektowych  i  o  ich 
przyczynach.

14)Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  o  wystąpieniu  istotnych  problemów, 
których  Wykonawca,  mimo  dołożenia  należytej  staranności  nie  będzie  w  stanie 
rozwiązać  we  własnym zakresie,  celem  niedopuszczenia  do  opóźnień.  Zamawiający 
zastrzega  jednak,  że  nie  będzie  wykonywał  za  Wykonawcę  działań,  do  których 
Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

15)Terminy  wprowadzenia  poszczególnych  organizacji  ruchu  muszą  być  uzgodnione  z 
Zamawiającym w formie pisemnej. 

16)Wykonawca  będzie  uczestniczył  wraz  z  Zamawiającym w  prezentacji  wyników  prac 
stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia  zarówno  władzom  Miasta,  jak  i 
instytucjom zewnętrznym. 

17)Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, 
które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  do  zawarcia  umowy  i 
wykonania zamówienia. Także zaleca się aby zdobył, na swoją własną odpowiedzialność 
i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej 
terenu budowy poniesie Wykonawca.

18)Wykonawca  otrzyma  na  swój  pisemny  wniosek  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do 
reprezentowania  i  występowania  w imieniu  Zamawiającego  w sprawach dotyczących 
projektowania,  w tym wymogu uzyskania  stosownej  decyzji  organu architektoniczo-
budowlanego.

19)Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
zadania inwestycyjnego w trybie określonym w art. 20 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane.

20)Wykonanie postanowień umowy – rozumie się jako kompleksowe w świetle prawa i 
przepisów.

 5. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY 

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów umowy – szczegółowej i 
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wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania  prawidłowej  oceny  do  określenia  wynagrodzenia 
zadowalającego oferenta za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  i  uwzględniającego  wszystkie  potrzeby  przedsięwzięcia,  nawet  te  które  z 
przyczyn  niewiadomych  nie  zostały  uwzględnione  i  opisane,  a  są  istotne  i  konieczne  do 
prawidłowego wykonania zamówienia.
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