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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
Dotyczy:  Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i koncepcji architektonicznej dla 

zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego  
w miejscowości Rybczewice Drugie” wraz z przyległym zbiornikiem wodnym  
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań: 

a) etap I: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Skweru  
w Rybczewicach”( Teren oznaczony na mapie kolorem pomarańczowym załącznik  
nr 9 do SIWZ), które swoim zakresem winno zawierać: 

- zaprojektowanie sieci ścieżek spacerowych w kształcie litery M (jak Marysienka), 

- zaprojektowanie betonowej fontanny, 

- zaprojektowanie oświetlenia z wykorzystaniem lamp na energię odnawialną, 

- monitoring (baza w Urzędzie Gminy Rybczewice), 

- zaprojektowanie siłowni terenowej , 

- zaprojektowanie placu zabaw, 

- zaprojektowanie nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew. 

- zaprojektowanie głównych schodów terenowych do wejścia na skwer od skrzyżowania 

dróg wojewódzkiej i powiatowej, 

- odnowienie kamiennej bramy wjazdowej do parku, 

- zaprojektowanie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci itp. 

- zaprojektowanie ogrodzenia łańcuchowego od strony południowej. 

b) etap II: „Opracowanie dokumentacji projektowej przywrócenia wartości przyrodniczo 
– architektoniczno – użytkowych Parku w Rybczewicach” (Teren znaczony na mapie 

kolorem zielonym załącznik nr 9 do SIWZ), które swoim zakresem winno zawierać: 

- modernizację istniejących alejek z ewentualną przebudową układu ścieżek, 

- zaprojektowanie ścieżek historycznych i dydaktyczno – przyrodniczych wraz z tablicami 

informacyjnymi, 

- zaprojektowania oświetlenia parkowego z wykorzystaniem lamp na energię odnawialną, 

- monitoring (baza w Urzędzie Gminy Rybczewice), 

- wybudowanie amfiteatru w Parku, utworzenie ławek i układu ścieżek (preferowany 

materiał kamień i drewno), 

- zaprojektowanie dróg dojazdowych oraz dojść do parku (modernizacja istniejących 

dojazdów i dojść), 
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- zaprojektowanie schodów terenowych prowadzących do brzegu zbiornika wodnego, 

- zaprojektowanie elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci itp. 

- zaprojektowanie parku linowego dla dzieci. 

c) etap III: „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zabytkowego 
dworu w Rybczewicach”(Teren oznaczony na mapie kolorem fioletowym załącznik nr 9  

do SIWZ), które swoim zakresem winno zawierać: 

- remont dachu (więźby i pokrycia), w zakresie wynikającym z oceny stanu technicznego 

wykonanej przez Wykonawcę, 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa ścian (piwnic i przyziemia), 

- prace konserwatorskie związane z elewacją zewnętrzną budynku 

- prace konserwatorskie związane z uszczelnienie i wykończeniem tarasów, 

- renowacja podłóg, 

- dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów bhp i ppoż, 

- likwidacja barier architektonicznych 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), 

- remont instalacji wod.-kan., elektrycznej, w zakresie wynikającym z oceny stanu 

technicznego wykonanej przez Wykonawcę, 

- wymiana, modernizacja instalacji c.o., w zakresie wynikającym z oceny stanu 

technicznego wykonanej przez Wykonawcę, 

- zaprojektowanie zagospodarowania terenu od strony południowej (ławki, kosze na 

śmieci, nasadzenia ). 

- zaprojektowania oświetlenia parkowego z wykorzystaniem lamp na energię odnawialną 

d) etap IV: „Opracowanie dokumentacji projektowej odmulenie i oczyszczenie zbiornika 
wodnego oraz zagospodarowanie terenu dookoła akwenu w Rybczewicach” (Teren 

oznaczony na mapie kolorem niebieskim załącznik nr 9 do SIWZ), które swoim zakresem 

winno zawierać: 

- zaprojektowanie rewitalizacji zbiornika wodnego o powierzchni ok. 8,41 ha w zakresie 

umożliwiającym zachowanie jego funkcji odwadniającej jak i retencyjnej (piętrzenie 

wody), w tym zapewnienie stabilizacji dna przed zarastaniem poprzez jego pogłębienie, 

stabilizację skarp zbiornika i rowów przed erozją. Istniejącą wyspę na zbiorniku należy 

pozostawić. 

- zaprojektowanie ciągu pieszego dookoła brzegu zbiornika wodnego, 

- zaprojektowanie oświetlenia terenu od strony wschodniej zbiornika z wykorzystaniem 

lamp na energię odnawialną, 

- zaprojektowanie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci itp. 

- odtworzenie mola. 
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2. ZAKRES PRAC, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, SPOSOBU I FORMY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ORAZ ILOŚCI 
EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI. 

 

2.1. Zakres dokumentacji dla etapu 1-4 obejmuje: 

a) aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych,   

b) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia  koncepcję architektoniczną (2D i 3D)  

w układzie wariantowym z uzasadnieniem rzeczowo finansowym i uzyskać jej akceptację  

/ 2 egzemplarze dla każdej w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, 

opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

obowiązujących przepisów, niezbędnych ekspertyz, aktualnych map do celów projektowych, 

wypisy, wyrysy, uzgodnienia, warunków przyłączeń, oceny, badania, pozwolenie wodno-

prawne wraz z operatem (w przypadku konieczności), wykonanie inwentaryzacji drzew 

kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskanie decyzji na usunięcie drzew, decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w przypadku konieczności), 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na 

prowadzenie prac budowlanych w otoczeniu/przy zabytku w tym również dysponowania 

osobami niezbędnymi do otrzymania tej decyzji tj. kierownik prac konserwatorskich, 

inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robot z odpowiednim doświadczeniem w pracy 

przy zabytkach i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy oraz niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 

inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę,  

d) wykonanie badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych, mykologicznych 

– o ile będą wymagane /po 2 egzemplarzy dla każdej z branż w formie papierowej + wersja 

elektroniczna w formacie PDF/, 

e) dokumentacja geotechniczna o ile będzie wymagana /po 2 egzemplarzy dla każdej z branż 

w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

f) projekty budowlane i wykonawcze /po 6 egzemplarzy dla każdej z branż w formie papierowej 

+ wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

g) projekty branżowe oraz projekty rozwiązań kolizji, jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami 

technicznymi i podziemnymi / po 6 egzemplarzy dla każdej z branż w formie papierowej  

+ wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

h) przedmiary robót dla każdej z branży / po 2 egzemplarze dla każdej z branż w formie 

papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

i) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branży / po 2 egzemplarze dla każdej z branż w formie 

papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, 
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j) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branży  

/po 2 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie 

PDF/, 

k) informacje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 6 egzemplarzy w formie papierowej  

+ wersja elektroniczna w formacie PDF/, 

l) operat wodnoprawny / 3 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna  

w formacie PDF/, (dla etapu nr IV) 

 

2.2. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie,  

na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca przeprowadzi na własny 

koszt. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

c) Wykonawca otrzyma upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego 

i reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do czynnego włączenia się i wspierania Zamawiającego 

w procesie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. W tym celu Wykonawca 

będzie niezwłocznie przygotowywać niezbędne korekty i uzupełnienia oraz zmiany 

w dokumentacji wymagane przez właściwe organy administracji – na każde wezwanie tych 

organów lub Zamawiającego. 

e) Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym przy prowadzeniu konsultacji 

społecznych w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa 

merytorycznego. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od 

Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

g) Zamawiający i Wykonawca będą współpracować w sprawach merytorycznych  

i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. 

h) Projekt Koncepcyjny przedstawiony przez Wykonawcę wymagać będzie pisemnej akceptacji 

przez Zamawiającego. 

i) Wykonawca będzie kontynuował prace projektowe jedynie na podstawie projektu 

koncepcyjnego zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

j) Pozostała dokumentacja będzie podlegać wstępnemu uzgodnieniu w poszczególnych 

fazach projektowania przez przedstawicieli Zamawiającego. 

k) Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana 
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na naradach (radach technicznych). 

l) Narady (rady techniczne) zwołuje Zamawiający. Wykonawca ma prawo wnioskować  

o zwołanie narady (rady technicznej) w siedzibie Zamawiającego. 

m) O każdej naradzie (radzie technicznej) Wykonawca będzie informowany co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem. Co najmniej 3 dni przed naradą (radą techniczną) Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu aktualne materiały projektowe. 

n) Ostateczny tytuł dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  

po opracowaniu Projektu Koncepcyjnego. 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie do dysponowania dokumentacją 

projektową, która powstanie w wyniku niniejszego zamówienia. 

 
2.3. Wymagania dotyczące sposobu opracowania dokumentacji: 

a) Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla każdego zadania  powinna być odrębnym 

kompleksowym opracowaniem umożliwiającym Zamawiającemu uzyskanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę (etap 1-4), przeprowadzenie procedury udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych . 

b) W opracowanej dokumentacji wskazane będą wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 

c) Dokumentacja projektowa powinna być wykonany w sposób minimalizujący koszty budowy 

przyszłej inwestycji jednak zgodnie ze sztuką projektową i obowiązującymi przepisami. 

d) Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie niezbędne badania i ekspertyzy. 

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie i aktualizację warunków technicznych 

dotyczących odpowiednich branż. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania warunków 

technicznych oraz uzgodnień związanych z opracowywana branżą. Warunki techniczne oraz 

uzgodnienia branżowe (właścicieli/zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne do daty 

ostateczności decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji . Ww. warunki i uzgodnienia 

stanowią integralną część projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

f) Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane 

decyzje, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,  

a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 

Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów  

i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

g) Wykonawca dołączy do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami 
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ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń  

z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

h) W przypadku gdy projektowane rozwiązania wymagać będą jakichkolwiek zmian, 

Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową tych zmian bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

i) Zgłaszane przez Zamawiającego uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia dotyczące 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach 

niniejszego zamówienia. 

j) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem 

wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane 

przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

k) Określony opis przedmiotu zamówienia oraz ogólne warunki zamówienia jak również zakres 

i skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykaz przepisów dotyczących 

dokumentacji stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy z wykonania 

przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości i uzyskania koniecznych 

uzgodnień, zatwierdzeń, opinii, warunków, zezwoleń i decyzji. 

 

2.4. Wymagania dotyczące formy opracowania dokumentacji: 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

b) część opisowa i obliczeniowa powinny być pisane na komputerze i być zgodne  

z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

c) format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,  

d) każdy z tomów dokumentacji będzie oprawiony oddzielnie w trwałą oprawę  

e) całość dokumentacji będzie oprawiona lub spakowana w trwałą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści,  

f) część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, rysunki będą wykonane  

wg zasad rysunku technicznego,  

g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.  

 

Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt)  

z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej projektu z wyszczególnieniem  

w postaci papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opis należy sporządzić za pomocą 

edytora tekstów kompatybilnego z MS Word. Zaleca się aby podstawowe obliczenia  

i zestawienia powinny być sporządzone także za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel. Każdy Tom CD (DVD) będzie oddzielnie zapakowany i opisany 
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na opakowaniu. Całość opracowania powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci 

plików o niezmiennym formacie np. zalecane PDF programu Acrobat Reader. Przedmiary  

i kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu także w formacie programu kosztorysowego. 

Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą 

poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

 

Uwaga: 
Opracowana dokumentacja i wszystkie materiały związane z projektem muszą być opatrzone: 

logotypami programu:  

 

 
  
 
 
 

 

oraz informacją  

„Dokumentacja współfinansowana z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu  

i Norwegii oraz środków krajowych”. 

 

3. PRZEPISY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

3.1. Dokumentacja winna być zgodna z: 

a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz być dostosowana do aktualnie 

obowiązujących norm, 

b) najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności, 

c) obowiązującymi przepisami m.in.: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.),  

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

z późn. zm.) - tak, aby mogła stanowić podstawę zorganizowania i przeprowadzenia 

przetargu i spełniać wymogi określone dla Opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach 

udzielanych w trybie Pzp na roboty budowlane / usługi / dostawy (art. 29-30 ustawy Pzp); 

- Rozporządzeniem 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. 

2004, Nr 202, poz. 2072, z późn.zm.); 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462), 

- Innymi nie wymienionymi wyżej przepisami i normami obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej - mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia. 

 


