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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR I.3 – po zmianie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja
Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” wraz z nadzorem autorskim w ramach
zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe).
2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
CPV: 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją,
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID razem z decyzjami, uzgodnieniami i
umowami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia/decyzji ZRID i prawidłowej realizacji
inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych projektem bez
dodatkowego wynagrodzenia w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – t.j.).
Projekt rozbudowy ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w
Zielonej Górze obejmuje:
a) wykonanie pomiaru natężenia ruchu w obrębie drogi oraz przebudowywanego skrzyżowania,
b) pozyskanie mapy do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania wraz z
naniesionymi granicami działek oraz zjazdami istniejącymi w obrębie opracowania,
c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
d) wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją geologiczno –
inżynierską / dokumentacją geotechniczną,
e) wykonanie udokumentowanej wizji terenie (zdjęcia, szkice) – 1 egz. w wersji papierowej + po
1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
f) wystąpienie i uzyskanie uzgodnienia projektu przez Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Użytkownika i uzyskanie decyzji LWKZ na prowadzenie prac
g) uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego na budowę wszystkich urządzeń wymagających
tego rodzaju pozwolenia, jak odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – jeżeli zajdzie
taka konieczność,
h) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną
przedsięwzięcia oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
i) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmującej rozbudowę ulicy Zacisze
wraz z przebudową skrzyżowania ul. Aleja Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego
Górze w zakresie:
• przebudowy ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej (4pasy ,
bus-pasy, włączenia i wyłączenia dla prawoskrętów),
• pełnej przebudowy skrzyżowania ul. Aleja Wojska Polskiego – Zacisze – Stefana
Wyszyńskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym (wraz z wydzielonymi
prawoskrętami),
• budowy ścieżki rowerowej,
• budowa zatok autobusowych,
• budowa zjazdów, wjazdów i elementów ulicy,
• przebudowy oświetlenia (demontaż istniejącej linii oświetleniowej, budowa nowego
oświetlenia drogowego ulicy oraz projektowanego ronda),
• przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami,
• przebudowy odwodnienia ulicy,
• przebudowy sieci gazowych (przesunięcie poza obręb jezdni istniejącego gazociągu Ø
150),
• usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia (nadziemnego i podziemnego) z projektowaną
przebudową układu komunikacyjnego (m.in. elektrycznego, telekomunikacyjnego,
gazowego, sieci wod.- kan., sieci cieplnej, telewizji kablowej),
• zagospodarowania terenów zielonych,
• wykonania projektu sygnalizacji świetlnej,
• wykonania projektu docelowej organizacji ruchu (wymiana istniejącego oznakowania
pionowego o montaż oznakowania nowoprojektowanego, wykonanie nowego

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)

oznakowania poziomego, przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym
ul. Aleja Wojska Polskiego),
pozyskanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę (wraz z
uzyskaniem Pozwolenia), bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych
materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu
właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID),
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami,
wykonanie dokumentacji podziałowej wraz z wypisem i wyrysem dla każdej działki osobno,
określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
stabilizację punktów granicznych w terenie,
sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających fakt wydania nieruchomości
przez właściciela (opis)
inwentaryzację stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID (m.in. dokumentacja
fotograficzna, opisy itp.),
opracowanie dokumentacji na wycinkę drzew, inwentaryzację zieleni wraz z szacunkiem
brakarskim (w tym uzyskanie zezwolenia na wycinkę),
pozyskanie niezbędnych materiałów, wszelkich opinii, decyzji, opracowań, uzgodnień i
oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
sprawy terenowo-prawne, które leżą w gestii projektanta, istotne dla etapu przygotowania
materiałów przedprojektowych (np. uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji
administracyjnych, zawiadomień wynikających zobowiązującego prawa),
sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych dokumentacją poprzez
projektantów wszystkich branż bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Lokalizacja:
Lokalizację drogi przedstawia mapa poglądowa
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5. Dokumentacja projektowa winna zawierać:
a) mapę do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
b) dokumentację geotechniczną – 5 egz w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej
(w formacie pdf) na płycie CD,
c) inwentaryzację zieleni wraz z projektem urządzenia terenów zieleni (ewentualnych nasadzeń
zamiennych w granicach opracowania) - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
d) inwentaryzację stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID (m.in. dokumentacja
fotograficzna + opisy itp.) - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie pdf) na płycie CD,
e) projekt koncepcyjny rozbudowy drogi – 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
f) projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (wszystkie niezbędne
branże wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu
zamówienia) – po 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie
pdf) na płycie CD wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego
przedmiotu zamówienia,
g) projekty wykonawcze (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami
niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) ze stopniem
szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót
oraz umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali
architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem
gabarytów urządzeń - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie
.pdf) na płycie CD,
h) projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji - 5 egz. w wersji papierowej + po 1 egz.
w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
Str. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z:
1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
2) 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. z 2013 r., poz. 1129 – tekst jednolity.);
3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być opracowana
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126.
i) przedmiary robót z określeniem ilości z podziałem na branże – 2 egz. w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie excel) na płycie CD,
Przedmiary robót powinny zawierać: zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem, miejscem wykonania i wskazania podstaw ustalających szczegółowy opis z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. (Dz. U. z
2013r., poz. 1129 – tekst jednolity);
Przedmiary robót dla oferentów (zawierających puste rubryki w pozycji cen jednostkowych
i w pozycji wartości wg załączonego wzoru) powinny być wykonane w oparciu
o szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
j) projekt sygnalizacji świetlnej – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w
formacie pdf) na płycie CD,
k) projekt docelowej organizacji ruchu – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej
(w formacie pdf) na płycie CD,
l) dokumentacja z wyników pomiaru natężenia ruchu w obrębie drogi oraz przebudowywanego
skrzyżowania - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na
płycie CD,
m) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami (dokumentacja do ujawniania zmian w księgach wieczystych (wypisy i wyrysy dla
działek odłączanych z ksiąg wieczystych oraz działek powstałych po podziale, wyciągi z
wykazów zmian danych ewidencyjnych), stabilizacja i okazanie granic pasa drogowego (po
uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)) – 5 egz. w
wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
n) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na
branże – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na
płycie CD,
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być
opracowane zgodnie z 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. z
2013r., poz. 1129 – tekst jednolity);
n) kosztorysy inwestorskie (wg obowiązujących przepisów) - po 2 egz. w wersji papierowej z
każdej branży + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie excel) na płycie CD,
Kosztorys inwestorski opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).
o) zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego zadania - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w
wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
p) harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający etapowanie robót - 2 egz. w wersji
papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
q) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielobranżowy) - 2 egz. w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
r) odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie
pdf) na płycie CD,
Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na etapy.
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Uwaga: Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych powinno nastąpić we wstępnym okresie fazy
projektowania po wizji lokalnej w terenie przez projektanta. Zakres robót przyjęty do realizacji
powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
6. Termin realizacji zamówienia:
a) Rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy,
b) Zakończenie prac – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia
7.1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz
przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i
obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu. W
szczególności muszą być zgodne przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - tekst
jednolity);
b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460 t.j.);
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
d) ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity)
e) z wymogami zawartymi w art. 29 i art. 31 pkt 2, 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), z późn. zm.
f) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129),
g) 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. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),
h) ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.469) oraz
przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
i) ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 519 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
j) ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2016 poz. 2134 - tekst
jednolity);
k) ustawy z dnia z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm. i aktami wykonawczymi);
l) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112,poz. 1206
m) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. 2014 poz. 1446, z późn. zm.),
n) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz.1572),
o) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);
p) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i zgodnie z:
a) SIWZ
b) Umową
c) Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji prac projektowych zatwierdzonym przez
Zamawiającego, który będzie załącznikiem do umowy.
7.2. Opracowywana dokumentacja będzie stanowić również opis przedmiotu zamówienia w
postępowaniu przetargowym, które będzie przeprowadzone w celu wyboru Wykonawcy
robót zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst z późn. zm.)
Str. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Przyjęte w opracowywanej dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia)
muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. W opracowaniach
konieczne jest precyzyjne określenie jakości zastosowanych wyrobów (materiałów i
urządzeń) lecz zgodnie z art., 29 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst z późn. zm.) - bez wskazania ich znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować z
uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla
osób niepełnosprawnych.
7.3. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i rękojmi na okres zgodny z
gwarancją;
7.4. Zaleca się, aby Oferent dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
7.5. Wynagrodzenie Projektanta określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną
cenę prac projektowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z
przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu
zrealizowania przedmiotu umowy. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami wszelkich uzgodnień, opinii,
decyzji oraz wszelkie inne koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i
uzgodnień uzyska własnym staraniem i na własny koszt.
7.6. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez projektantów z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia. Wskazany przez Wykonawcę Główny Projektant zobowiązany będzie do osobistego
wykonania dokumentacji oraz koordynowania prac zespołu projektowego.
7.7. Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum 2 spotkań roboczych Projektantów z
Inwestorem i Użytkownikiem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia
przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi
protokołami podpisanymi przez strony.
7.8. Opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
punktu widzenia celu, któremu ma służyć (czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych
pozwoleń i decyzji oraz wykonanie rozbudowy ulicy Zacisze wraz z przebudową skrzyżowania ul.
Aleja Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze). Zawierać będzie
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.
Posiadać będzie oświadczenie Projektanta/ów, iż jest ona wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie opracowania winny
być jednolite i zawierać kserokopię kompletu uzgodnień.
7.9. Dokumentacja winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego
oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu.
7.10. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
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