
                                                                                                                                        
                                   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia  obejmuje opracowanie  kompletnej  dokumentacji

projektowo-kosztorysowej   dla  przebudowy  boisk,  budowy  infrastruktury

sportowej oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12”.

1. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem  zamówienia jest :

opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowo – kosztorysowej   przebudowy

boisk, budowy infrastruktury sportowej oraz zagospodarowania terenu wraz z  uzyskaniem

stosownych decyzji  i/lub  skutecznego zgłoszenia   organu administracji  architektoniczno-

budowlanej na prowadzenie robót budowlanych. 

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego

opisu  przedmiotu,  umowę  oraz  uzyskane  przez  Wykonawcę  warunki  techniczne  do

projektowania  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  boisk  przy  Szkole

Podstawowej Nr 12”.

Termin zakończenia realizacji umowy – 30 września 2015 roku.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiot  zamówienia   zlokalizowany  będzie  na  terenie  Miasta  Płocka  na  Osiedlu

Wyszogrodzka przy ul. Brzozowej 3 w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych  gruntów:

1042/6,  1043/2,  1045/5 który  nie  jest  objęty  Miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego. 

3. WYTYCZNE FUNKCJONALNE -  ZAŁOŻENIA OKREŚLONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA,  

INWESTORA – PRZEWIDYWANY ZAKRES                                     

Przedmiotem  zamówienia  jest:  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  –

kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  dla

przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej oraz zagospodarowania terenu, która

obejmuje:

a)  budowę  boiska  do  piłki  nożnej  wyposażonego  w  piłkochwyty  o  wysokości  6m,

nawierzchnia  boiska  pokryta  trawą  syntetyczną  o  wysokości  min.  60  mm,  (ogrodzenie

boiska w razie konieczności),

b)  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  wyposażonego  w  piłkochwyty  o  wysokości  6m

z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę, nawierzchnia boiska – poliuretanowa,

wyposażenie do piłki koszykowej i piłki siatkowej, (ogrodzenie boiska w razie konieczności),

UWAGA:  wymiary boisk uwarunkowane są ograniczeniami terenowymi szkoły i na etapie

projektowania będą szczegółowo uzgadniane z Użytkownikiem.

c) budowę oświetlenia boisk wraz z monitoringiem,

d) budowę trybun w miejscu istniejącego nasypu ziemnego,
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e) montaż 3 betonowych stołów do tenisa stołowego,

f) budowę 3-torowej bieżni okólnej,

g) budowę 4-torowej bieżni 60 m i skoczni do skoku w dal,

h) rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na przedmiotowym terenie,

i) modernizację terenu szkoły poprzez:

- częściową wymianę ogrodzenia szkoły dla potrzeb projektu,

- ułożenie nowej kostki brukowej przy wejściu do szkoły,

- wyburzenie budynku garażu,

- zmianę lokalizacji altany śmietnikowej,

- likwidację klombu,

-  wydzielenie  miejsca  parkingowego  i  placu  manewrowego  dla  autobusu  oraz  miejsc

parkingowych dla samochodów osobowych dla rodziców dowożących dzieci i pracowników,

- zabezpieczenie miejsca na stacje TRAFO.  

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna przewidywać budowę niezbędnej

infrastruktury, usunięcia ewentualnych kolizji oraz ustawienia ewentualnej organizacji ruchu

(stałej oraz tymczasowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba) zatwierdzonej przez Zarządcę Drogi

oraz Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta

Płocka.

W  celu  zrealizowania  zadania  należy  uzyskać  między  innymi  :  mapę  do  celów

projektowych  oraz  decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Ponadto

Wykonawca uzyska niezbędne  zgody Właścicieli gruntów, na których przewiduje się roboty,

na  udostępnienie  ich  na  cele  budowlane  konieczne  dla  właściwego  zaprojektowania

inwestycji, jak również winien wykonać badania geotechniczne niezbędne do oceny gruntu

na  terenie  objętym  zadaniem  inwestycyjnym.  Dokumentację  należy  opracować

kompleksowo  we wszystkich  branżach,  które  wynikną  z  warunków,  uzgodnień  i  decyzji

uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.

 W przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba wykonać projekt wycinki i  nasadzeń

drzew oraz krzewów, którego wymóg może być spowodowany wycięciem roślinności  lub

tworzeniem stref ochronnych oraz uzyskać odpowiednią opinię w  Wydziale Kształtowania

Środowiska  (wszelkie  niezbędne materiały  i  informacje  uzyska Wykonawca we własnym

zakresie). W kosztorysach inwestorskich uwzględnić koszty wycinki i wykonania nasadzeń

zastępczych.

W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

 projekt  budowlany  branży konstrukcyjno-budowlanej  wraz z projektem

zagospodarowania terenu (4 egz.), 

 projekt  wykonawczy   branży konstrukcyjno-budowlanej  wraz z projektem

zagospodarowania terenu  itp. (4 egz.),

 projekt budowlany branży elektrycznej  (4 egz.),
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 projekt wykonawczy branży elektrycznej  (4 egz.)

 projekt budowlany branży sanitarnej  (4 egz.),

 projekt wykonawczy branży sanitarnej  (4 egz.),

 projekt  budowlany  dotyczący  usunięcia  kolizji  sieci  projektowanych  i  istniejących

np.: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itd. ( 4 egz.),

 projekt wykonawczy dotyczący usunięcia kolizji sieci projektowanych i istniejących

np.: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itd. ( 4 egz.),

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - dla każdej branży oddzielnie ( 4

egz.),

 projekt stałej organizacji ruchu - jeśli zajdzie taka potrzeba ( 4 egz.),

 projekt czasowej organizacji ruchu – jeśli zajdzie taka potrzeba (4 egz.),

 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,  natomiast  koszt  usunięcia  (karczowania  i

plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia - 4 egz.,

 dokumentację geotechniczną – 4 egz.,

 przedmiary robót branżami dla każdej oddzielnie - ( 2 egz.)

 kosztorysy  inwestorskie  branżami  wraz  ze  zbiorczym  zestawieniem  kosztów

inwestycji - (2 egz.)

 płytę CD lub DVD zawierającą całą w/w dokumentację  (2 szt. ), w tym jedna bez

kosztorysów  - wersja przetargowa (skan dokumentacji w zapisie PDF),

 zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do

uzyskania  stosownych  decyzji  i/lub  skutecznego  zgłoszenia   organu

administracji  architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie  robót

budowlanych.

 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  na  przedmiot  umowy  stosowne  decyzje  i/lub  skuteczne

zgłoszenia  organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót

budowlanych.
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Zamówienie obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę materiałów do

projektowania oraz wykonanie czynności towarzyszących:

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

2) rozpoznanie  terenowo-prawne  gruntów  do  celów  projektowych   i  w  razie

konieczności  wykonanie  podziałów  geodezyjnych  działek  niezbędnych  dla

zrealizowania inwestycji:

- wykonanie wstępnego projektu geodezyjnego na mapach zasadniczych wraz z badaniami

hipotecznymi dzielonych nieruchomości,

- wykonanie podziału geodezyjnego na podstawie prawomocnych postanowień opiniujących

pozytywnie podział działek wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w/w podział,

3) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów, a także urządzeń

podziemnych i nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym.

4) Wykonanie  wszelkich  badań,  ekspertyz,  pomiarów  i  uzgodnień  niezbędnych  do

wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  prawidłowej  realizacji  projektu  np.  badań

geotechnicznych i innych.

5) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków

technicznych  i  wytycznych  do  projektowania  niezbędnych  do  właściwego

opracowania dokumentacji.  Zmiana, uaktualnienie lub wydanie nowych warunków

technicznych  oraz  wytycznych  do  projektowania,  wykonanie  uaktualnienia

dokumentacji po zmianie warunków technicznych oraz wytycznych do projektowania

nie stanowi podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia zawartej z Zamawiającym

umowy. 

6) Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

7) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

8) Uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację

przedsięwzięcia  ( jeśli będzie taka konieczność ).

9) Wykonanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej,  oraz  dokonanie  wszelkich

uzgodnień  z  Użytkownikiem,  Inwestorem,  właściwymi  do  tego  instytucjami  i

organizacjami – w trakcie projektowania a także zatwierdzenie dokumentacji przed

wystąpieniem o stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu administracji

architektoniczno-budowlanej  na prowadzenie robót budowlanych.

10)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).

11) Uzyskanie  sprawdzenia  poszczególnych  projektów  przez  osoby  posiadające

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w danej  specjalności  oraz

uzyskanie  wymaganych  prawem:  opinii,  uzgodnień,  decyzji  i/lub  skuteczne
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zgłoszenia organu administracji architektoniczno-budowlanej  na prowadzenie robót

budowlanych.

12)  Wykonawca przygotuje  i  wypełnia  druk „Oświadczenia  o  posiadanym prawie  do

dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane”,  które  następnie  przedkłada

Zamawiającemu celem jego podpisania.

13)W przypadku wystąpienia  kolizji  opracowanie  odrębnej  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem  stosownej decyzji  i/lub skutecznego zgłoszenia

organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie  robót

budowlanych, wydanego na podmiot określony w uzyskanych warunkach.

14)W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

wypełnioną Tabelę Elementów Scalonych załączoną do przedmiotu zamówienia.

4. OBOWIĄZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:    
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i

Użytkownikiem tj.  Szkoła  Podstawowa  Nr  12  w  Płocku  wstępnej  fazy  rozwiązań

projektowych oraz uzyskać ich akceptację przed wystąpieniem o stosowne  decyzje

i/lub  skuteczne  zgłoszenia   organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  na

prowadzenie robót budowlanych.

2) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  w  siedzibie  Zamawiającego

minimum 3 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym, Użytkownikiem tj.

Szkoła  Podstawowa  Nr  12  w  Płocku,  Wydziałem  Edukacji  i  Kultury  na  etapie

sporządzania  dokumentacji  projektowej  w  celu  omówienia  przyjętych  rozwiązań

projektowych i  materiałowych, w tym jedno spotkanie przed złożeniem wniosku o

stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia  organu architektoniczno-budowlanego

na przeprowadzenie robót budowlanych. Spotkania muszą zakończyć się pisemnymi

protokółami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca.

3) 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 obiektu. W przypadku konieczności

usunięcia drzew i  krzewów uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu

Miasta Płocka, odpowiednią 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.  

4) Dokumentacja  powinna zawierać  wymagane  opinie,  zatwierdzenia,  pozwolenia  i

uzgodnienia.

5) Dokumentacja  powinna  być  opracowana  kompletnie  we  wszystkich  branżach,

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, również w zakresie usunięcia
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kolizji (jeżeli zajdzie taka potrzeba), jak również doprowadzenia niezbędnych sieci

koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym miejsc parkingowych.

6) 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. 

7) Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w

sposób określony w przepisach, wymaganiami aktualnych ustaw a w szczególności: 

• ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane  (tj. Dz .U. z 2013 r.  poz.1409  ze

zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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 z późn. zm.),

• 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),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

• zarządzenia Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 r.

w  sprawie:  wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi

pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, 

• zarządzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012

roku  w sprawie:  wprowadzenia  instrukcji  wykonania  prac  związanych  z

regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

• uchwałą  nr  557/XXXIX/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  sierpnia  2009  roku  w

sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania

organów samorządu  miasta  Płocka  w  zakresie  ustalenia  wymagań  i  obowiązków

urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i

przebywających  okresowo,  w  tym  również  miejsc  postojowych  dla  pojazdów,  z

których  korzystają  osoby  niepełnosprawne  oraz  podstaw  kształtowania  w  tym

zakresie  wskaźników  ilościowych  i  jakościowych  obowiązujących  w  granicach

administracyjnych  miasta  Płocka  oraz  zasad  przejęcia  przez  organy  samorządu
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miasta  Płocka  obowiązku  zapewnienia  miejsc  postojowych  w  zastępstwie  innych

podmiotów.

• obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8) 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. 

9) Dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w

zakresie  wynikającym  z  przepisów.  Ponadto  dokumentacja  będzie  zawierać

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10)W dokumentacji, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane

przez osoby ją wykonujące, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do

wykonywania zawodu.

11)Wykonawca opracuje  i  przekaże Zamawiającemu kompletny projekt budowlany i

wykonawczy wraz z odpowiednią  decyzją  organu  administracji  architektoniczno-

budowlanej  zezwalającą na wykonanie  robót  objętych  zamówieniem  w 4

egzemplarzach każdego opracowania, przy czym 2 egzemplarze powinny posiadać

oryginalne pieczątki organu administracji architektoniczno–budowlanej, a 2

pozostałe egzemplarze powinny być ich kopią potwierdzoną za zgodność z

oryginałem. Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie

różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Inne opracowania, które

stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a które nie wymagają

zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno–budowlanej należy

wykonać również w 4 egzemplarzach.

12)Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  dwie  wersje  elektroniczne  kompletnej

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na płycie CD lub DVD, przy czym wersja

elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z

oryginałem uzgodnień,  opinii  i  oświadczeń,  zapisanym w formacie  PDF.  Pierwsza

wersja  elektroniczna  dokumentacji,  z  przeznaczeniem  dla  Inwestora,  powinna

zawierać  skany  wszystkich  dokumentacji  wraz  z  kosztorysami  inwestorskimi  i

przedmiarami.  Druga  wersja  elektroniczna  dokumentacji,  z  przeznaczeniem  do

Wydziału Zamówień Publicznych, powinna zawierać skany wszystkich dokumentacji z

przedmiarami  bez  kosztorysów  inwestorskich.  Przekazanie  Zamawiającemu

kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaną odpowiednią

decyzją  organu  administracji  architektoniczno-byudowlanej  i  lub  skutecznego

zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych,  których  uzyskanie  okaże  się

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, następuje  stosownym

protokołem przekazania dokumentacji.
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13)Wykonawca  określi,  w  miejscach  skrzyżowania  uzbrojenia  istniejącego

i projektowanego, rzędne tych sieci.

14)Wykonawca  w  terminie  30  dni  od  podpisania  umowy  przedłoży

Zamawiającemu  do  akceptacji  wstępną  koncepcję  zagospodarowania

terenu.

15)Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i  o ich

przyczynach w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

16) Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  w  okresie  trwania

umowy i w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby,

biura,  osób  uprawnionych  do  reprezentacji,  jak  również  likwidacji  oraz

upadłości.  Zawiadomienie  należy  dostarczyć  listem  poleconym  na  adres

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu. 

17)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.

18)Termin  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  czas  budowy musi  być  uzgodniony  z

Zamawiającym w formie pisemnej. 

19)Wykonawca będzie uczestniczył wraz z Zamawiającym w prezentacji wyników prac

stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia  zarówno  władzom Miasta,  jak  i

instytucjom zewnętrznym.

20)Wykonawca na swój pisemny wniosek otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do

reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących

projektowania  (w  tym  uzyskania  odpowiedniej  zgody  i/lub  decyzji  organu

administracji  architektonioczno-budowlanej  zezwalającej  na  wykonanie  robót

budowlanych).

21)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.

5.SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY

   Wykonanie  na  podstawie:  Opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów  umowy  (wzór  z

zaproszenia) – szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do

określenia  wynagrodzenia  zadowalającego  Wykonawcę  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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