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Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 

1. dokumentację projektową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z poźn. zm.). 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 

z 2004 r./ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 

462 z poźn. zm.) oraz z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (w 6 egzemplarzach); 

UWAGA: Wytyczne do projektów budowlanych zawarte są w załączniku nr 2. 

a) przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej 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 (w 6 egzemplarzach); 

b) informacja BIOZ – sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w 6 

egzemplarzach); 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzona 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202, 

poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (w 3 egzemplarzach); 

3. kosztorys inwestorski – sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (w 3 egzemplarzach); 

4. formularz do sporządzenia kosztorysu ofertowego – opracowany na podstawie 

przedmiaru robót w tabeli Excel; 

5. wersja elektroniczna opracowań projektowych do zamieszczenia na stronie 

internetowej; 

6. pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 

prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia w zakresie 

obejmującym w szczególności: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt. 

a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 

z późn. zm.); 

b) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane 

oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z późn. zm.); 

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji; 

d) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej; 

e) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności 

w zakresie dotyczącym: 

- uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

rozwiązań zamiennych, 

- wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności 

realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

Nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku dojścia do realizacji robót 

budowlanych objętych dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy.  

 


