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Opis przedmiotu zamówienia na usługę  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie  

w ramach zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Grodkowie”, 

 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020  

1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;                                                                                                  
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16 

1.2 Definicje 

Roboty  prace projektowe, które mają być wykonane (łącznie ze sprzętem  
i urządzeniami) dla zrealizowania zadania pn.: „Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie”. 

OPZ:  opis przedmiotu zamówienia. 

Umowa na dokumentację  

projektową:  oznacza Zamówienie na dokumentację projektową opisaną w pkt. 
1.4 niniejszego OPZ. 

Wykonawca:  podmiot określony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym 
dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie  
z określeniem „Projektant”. 

Wykonawca:  firmy/osoby prawne realizujące Umowę na dokumentację 
projektowo-kosztorysową. 

Teren opracowania:  dz. nr 8/12, 8/14 Grodków. 

1.3 Informacje o terenie objętym przedmiotem zamówienia 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodków na  

dz. nr 8/12, 8/14. 

1.4 Opis Robót budowlanych/Dostaw  

Planowane terminy dla zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową: 

działalność wykonawcy robót do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Zakres prac projektowych obejmuje: 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami, na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (dalej: PFU), tj.: 
a) kompletny projekt budowlany – 5 egz., 
b) projekt techniczny – 4 egz.,  
c) projekt wykonawczy – 4 egz , 
d) kosztorys inwestorski – 2 egz, 
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e) przedmiar robót – 2 egz, 
f) specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz,   
g) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót – oryginał, 

 

Ponadto wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi być zgodne z zapisami Zapytania 
ofertowego, wzoru umowy i Opisem przedmiotu zamówienia. 

2 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

2.1 Informacje ogólne 

Podstawowym celem niniejszego Zapytania ofertowego na usługę jest zapewnienie prawidłowej 
realizacji Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie 
Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). 

Wykonawca działający jako Projektant będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według warunków 
określonych w umowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie  
z prawem polskim oraz we współpracy z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową.  

2.2 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia 

2.2.1 Pełnienie funkcji Projektanta  

Działania w trakcie realizacji   

Działania Projektanta obejmują w szczególności: 

- dokumentacja projektowo-kosztorysowej zostanie opracowana na podstawie Programu 
Funkcjonalno Użytkowego,  

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót – oryginał, 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z rozwiązaniami, jednoznaczne 
określenia parametrów technicznych i standardów wykończenia w sposób umożliwiający 
ryczałtową wycenę robót,  

- na etapie opracowywania dokumentacji do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu 
akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych, materiałowych  
i standardów wykończenia,  

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z należytą 
starannością, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących norm 
i zasadami wiedzy technicznej, 
 

- w rozwiązaniach projektowych stosowane będą materiały i urządzenia dopuszczone do 
obrotu, powszechnego stosowania, które zostały uzgodnione i zaakceptowane przez 
Zamawiającego,  
 

- w przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawców, Wykonawca 
odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość 
wykonanych prac tak jak za działanie własne, 
 

- w odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym, tj. opisach i rysunkach 
służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich zgodność z projektem 
budowlanym oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym lub podanymi  
w przepisach techniczno – budowlanych i normach, 
 

- w ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca 
zobowiązany jest: 
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1) wyjaśnić, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wszelkie wątpliwości 

Zamawiającego, dotyczące dokumentacji w szczególności na etapie realizacji 
niniejszej umowy, w okresie rękojmi, w okresie wyłaniania wykonawcy robót oraz na 
etapie wykonywania robót, 

2) do wsparcia Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, w zakresie 
przygotowania odpowiedzi na pytania i wątpliwości podmiotów zainteresowanych 
realizacją inwestycji na etapie wykonawczym, dotyczących zagadnień zawartych  
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie trwania procedury udzielania 
zamówienia na roboty budowlane oraz wykonywania pozostałych świadczeń  
i obowiązków określonych w umowie, a także tych obowiązków i świadczeń, które 
obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

3) przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, wykonać aktualizacje kosztorysów 
inwestorskich dla wszystkich branż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia przez Zamawiającego. 

2.3 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Projektanta 

Wykonawca na czas obowiązywania umowy otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do 
reprezentowania przed wszystkimi niezbędnymi instytucjami Inwestora. 

Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie dysponować niezbędnym zespołem 
projektowym do wykonania umowy. 

3 OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, 
w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie 
odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 

 

 

Grodków, dnia 21. 03. 2022 r.                                                                           Zatwierdził:  

 
BURMISTRZ 

(-) 
Marek Antoniewicz 

 


