
 

 

Znak  sprawy: WRO-WA.2151.4.2018 
Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego 
 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  
 
 

I. Nazwa zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową i remontem dwóch 
sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31 –Etap 1  
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych – Etap 2. 
 

II. Podstawowe dane o budynku:  
1. Budynek Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jest położony w strefie wpisanej do rejestru zabytków Stare 

Miasto. 
2. Budynek wybudowano w roku 1907. W latach 1965-1966 odbudowany po zniszczeniach wojennych. W latach 

1994-1996 dokonano nadbudowy w postaci dodania nowych kondygnacji w obrysie budynku – V i VI piętro, 
jednocześnie modernizując piętro IV.  

3. Opis budynku: 
1) 7 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnację piwniczną, 
2) 1 klatka schodowa; 
3) kubatura budynku: 11 500 m3; 
4) powierzchnia zabudowy: 442 m2; 
5) powierzchnia użytkowa budynku: 2 249 m2; 
6) konstrukcja nośna części „starej” – szkieletowa – filary zewnętrzne z cegły na zaprawie wapienno-

cementowej, filary wewnętrzne żelbetowe; 
7) stropy części „starej” – płyta żelbetowa; 
8) ściany zewnętrzne nadbudowy – pustaki ceramiczne, ocieplone styropianem; 
9) stropy nadbudowy – płyta WPS na belkach stalowych; 

10) schody o konstrukcji żelbetowej; 
11) dach – konstrukcja drewniana, pokryty papą termozgrzewalną; 
12) przewody wentylacyjne murowane; 
13) stolarka okienna PCV, szyby zespolone, na parterze stolarka okienna aluminiowa; 
14) stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe aluminiowe oraz drzwi przeciwpożarowe w strefach 

pożarowych i wydzielonych pomieszczeniach z uwagi na ich funkcję; 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej miejsca i warunków 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania Oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Wykonawca na każdym etapie przygotowania 
przedmiotu zamówienia pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym i będzie uzgadniał z nim wszelkie 
kwestie dotyczące opracowywanej dokumentacji.  

 
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy  
ul. Oławskiej 31 we Wrocławiu na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym. 
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III. Przedmiot zamówienia  
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy: 

1) Etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej; 
2) Etap 2 – pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Etap 1 i Etap 2 
71.22.00.00-6  –  Usługi projektowania architektonicznego; 
71.24.00.00-2  –  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 
71.24.20.00-6  –  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 
71.24.80.00-8  –  Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia – Etap 1 – Projektowy  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych 
obejmujących przebudowę i remont sanitariatu nr VII (na ostatniej kondygnacji) z przystosowaniem dla 
mężczyzn oraz sanitariatu nr I (pomiędzy parterem a I piętrem) z uwzględnieniem zmiany kierunku 
otwierania na zewnątrz drzwi do kabin w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31. 

2. W ramach opracowywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie również do uzgodnienia i uzyskania 
akceptacji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych propozycji rozwiązań technicznych 
dotyczących zawężonej szerokości drogi ewakuacyjnej w rejonie toalety przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych na parterze budynku (pomieszczenie nr 58), zaproponowanych w opracowanej w maju 
2018 r. „Ekspertyzie prawno-technicznej dotyczącej możliwości dostosowania istniejących sanitariatów w 
budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31 do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego”. 

3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
stosownie do zakresu prac oraz zawierać uzyskane uzgodnienia, opinie, odstępstwa i pozwolenia. Wykonawca 
będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym do 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o odstępstwie od warunków ochrony przeciwpożarowej budynku 
Urzędu w zakresie zawężonej drogi ewakuacyjnej w rejonie toalety przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych na parterze budynku od Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej. 

4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności sporządzenie nw. dokumentów. Dokumentację 
projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych 
poniżej: 
1) projekt budowlany i wykonawczy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż wraz informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję 
elektroniczną (format *.pdf); 

2) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję 
elektroniczną (format *.pdf oraz w wersji edytowalnej np.: *.doc i/lub *.xls, itp.); 

3) przedmiary robót z podziałem na branże – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną 
(format *.pdf oraz w wersji edytowalnej np.: *.doc i/lub *.xls, itp.); 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egzemplarze w wersji papierowej 
oraz wersję elektroniczną (format *.pdf oraz w wersji edytowalnej np.: *.doc i/lub *.xls, itp.); 

5) zbiorcze zestawienia kosztów – z podziałem na branże oraz elementy wchodzące w zakres robót; 
6) inne (także niewymienione) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności 

dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych 
jednostek branżowych uzgadniając dokumentację. 

5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) w imieniu Zamawiającego Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 

wymagane przepisami szczególnymi, w tym ostateczną i prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Zamawiający przygotuje na prośbę Wykonawcy w okresie 
do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę niezbędne pełnomocnictwa.; 

2) w przypadku uzyskania odstępstw, dotyczących zawężonej szerokości drogi ewakuacyjnej w rejonie 
toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku (pomieszczenie nr 58),  
od obowiązujących przepisów ochrony p.poż. Wykonawca przygotuje odpowiednią ekspertyzę dla 
Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i uwzględni w dokumentacji 
projektowej otrzymane warunki/zalecenia; 
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3) opracowana dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych obejmujących 
przebudowę i remont sanitariatu nr VII (na ostatniej kondygnacji) z przystosowaniem dla mężczyzn oraz 
sanitariatu nr I (pomiędzy parterem a I piętrem) z uwzględnieniem zmiany kierunku otwierania na 
zewnątrz drzwi do kabin, jak również zatwierdzonych rozwiązań technicznych dotyczących zawężonej 
szerokości drogi ewakuacyjnej w rejonie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na parterze 
budynku (pomieszczenie nr 58);  

4) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami; 

5) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne 
uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące 
konsultacje z Zamawiającym; 

6) Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie 
najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, mając na względzie racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, 
dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają 
one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.; 

7) opracowania projektowe i opisowe dokumentacji, w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, 
przedmiary robót muszą być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym dla 
zapewnienia zasad bezpieczeństwa o ochronie zdrowia w procesie realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji; 

8) dokumentacja projektowa powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie 
przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania na wykonanie robót budowlanych, 
zgodnie z dyspozycją art. 29 – 30 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
oraz w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób utrudniający 
uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych. W przypadku posłużenia się w dokumentacji projektowej 
znakami towarowymi, patentami bądź wskazaniem pochodzenia projektowanych urządzeń, technologii i 
materiałów, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku wskazania znaku towarowego, patentu 
lub pochodzenia, do sporządzenia wyczerpującego opisu rozwiązań równoważnych.;  

9) w przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. W przypadku powoływania się 
podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na producentów, Wykonawca ma obowiązek 
określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz zamieścić 
informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia 
wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. 

6. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami określonymi w szczególności 
w: 
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1202 z późn. zm.); 
2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.); 
3) rozporządzeniu 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 późn. zm.); 
4) rozporządzeniu 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); 

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.); 

6) rozporządzeniu 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 
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2004 r. Nr 130, poz. 1389); 
7) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),  

ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez 
Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na 
wykonanie robót budowlanych oraz art. 30 ust. 4; 

8) aktualnymi normami i przepisami branżowymi. 
7. Wymienione powyżej przepisy nie są katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać 

dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od tego, czy są wymienione  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Niewyszczególnienie powyżej jakiegoś przepisu prawa nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zastosowania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z dokumentacją projektową pisemne oświadczenie,  
że dokumentacja została opracowana zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, oraz że przekazana została w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z 
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, a także wytycznymi 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
usunąć wszelkie błędy, nieścisłości i braki dokumentacji ujawnione po jej odbiorze, a także w trakcie 
realizacji robót budowlanych, odnotowując ten fakt w projekcie bądź dzienniku budowy. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawioną dokumentację w odpowiedniej części i ilości oraz formie 
przewidzianej w umowie. 

11. W ramach ustalonego w Formularzu ofertowym wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do 
aktualizacji w razie potrzeby kosztorysów inwestorskich w okresie do 36 miesięcy od daty ich wykonania. 

 
V. Warunki odbioru dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca musi uwzględnić w okresie realizacji prac projektowych czas niezbędny na sprawdzenie przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej.  

2. W celu sprawdzenia przez Zamawiającego kompletności i zgodności dokumentacji projektowej z założeniami 
wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie wykonywania 
opracowania, przygotowana dokumentacja podlegać będzie weryfikacji . 

3. Zamawiający po otrzymaniu całości kompletnej dokumentacji projektowej przystąpi do czynności oceny i 
weryfikacji, które zakończy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji następująco: 
1) podpisaniem Protokołu odbioru końcowego dokumentacji; 

lub  

2) zwrotem dokumentacji projektowej, z podaniem przyczyn odmowy odbioru;  
3) Wykonawca dokona zmian, o których mowa w pkt 2) powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron 

umowy terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia 
zmian); 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową, co zostanie potwierdzone 
sporządzonym przez przedstawicieli Stron umowy Protokołem przekazania dokumentacji; 

5) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty przekazania poprawionej dokumentacji projektowej 
Zamawiający powiadomi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną czy wykonaną dokumentację 
projektową przyjmuje, czy też z uwagi na konieczność wprowadzenia kolejnych zmian dokumentacja nie 
może być przyjęta; 

6) w przypadku, gdy w procedurze weryfikacji Zamawiający dwukrotnie nie zaakceptuje przekazanej 
dokumentacji projektowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia 
wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości 
różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy, a 
realnie poniesionymi kosztami. 

4. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 3 uznaje się za równoważne 
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czynności określonej w ust. 3 pkt 1). 
5. Podpisanie przez Zamawiającego Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej nie stanowi 

potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i jakości dokumentacji, w szczególności nie wpływa na 
uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu 
nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej. 

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz opracowań i pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

7. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, 
stanowiącej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

 
VI. Warunki gwarancji: 

1. Wykonawca zagwarantuje, że wykonana, doręczona i odebrana przez Zamawiającego dokumentacja 
projektowa, będzie wolna od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia, jego 
niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień sporządzenia 
dokumentacji, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz 
wynikający z jego przeznaczenia. 

3. Wykonawca potwierdzi, że dokumentacja projektowa zostanie objęta gwarancją począwszy od daty 
podpisania protokołu jej odbioru przez minimalny, określony przez Zamawiającego okres 36 miesięcy. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy jego wad, usterek lub niezgodności  
z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, Wykonawca (Gwarant) zobowiąże się do bezpłatnego 
poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji według wytycznych i potrzeb 
Zamawiającego, w terminie do14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym 
uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady  
w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Jeżeli, w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w ramach realizacji umowy, Wykonawca dokona 
zmian z tytułu gwarancji, termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający 
wskutek wadliwie wykonanej dokumentacji nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 
jeżeli reklamował wadliwą dokumentację przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia 
Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego od dnia ujawnienia wady. 

7. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
Zamawiający zgłosi wadę Gwarantowi na piśmie. 

8. Wykonawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy. 
9. Bieg terminu rękojmi rozpocznie się w stosunku do przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 
10. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie określonym w ust. 8, jeżeli 

zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 
 

VII. Wykaz dokumentacji, którą dysponuje Zamawiający 
1. Inwentaryzacja techniczna – wielobranżowa, opracowana w listopadzie 2015 r.; 
2. Ekspertyza prawno-techniczna dotycząca możliwości dostosowania istniejących sanitariatów w budynku 

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31 do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, opracowana w maju 2018 r. 

 
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy ww. dokumentację. 
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VIII. Opis przedmiotu zamówienia – Etap 2 – Nadzór autorski  
1. Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach nad realizacją 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, stanowiącej 
przedmiot zamówienia w Etapie 1, do czasu zakończenia i odebrania robót budowlanych. 

3. Projektant (Wykonawca) zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także do: 
1) kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych pod względem rozwiązań technicznych, 

materiałowych  
i użytkowych z dokumentacją projektową oraz kwalifikowania zamierzonych odstępstw od dokumentacji 
projektowej co do charakteru i istotności; stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem; 

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych 
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 

3) wykonywania opracowań zastępczych/zamiennych, uzupełnień, aktualizacji, rysunków, itp. niezbędnych 
do prawidłowego przebiegu realizacji robót budowlanych; 

4) uczestniczeniu w organizowanych spotkaniach roboczych (technicznych) i koordynacyjnych – na 
wezwanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy robót; 

5) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

6) czuwaniu, czy aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 

7) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej – ilekroć taka zgoda będzie dotyczyć osobistych praw autorskich autora 
projektu i wymagać może zgody autora projektu;  

8) udziale w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego; 
9) udzielaniu odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia podczas trwania 

procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od daty zwrócenia się 
z pytaniem przez Zamawiającego; 

10) uczestniczenia w odbiorach częściowych (jeżeli takie będą przewidziane) i odbiorze końcowym robót 
budowlanych; 

11) poświadczenia zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie wpisów w 
dzienniku budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski; 

12) oceny dokumentacji powykonawczej co do zmian wprowadzonych w trakcie realizacji robót budowlanych 
oraz kwalifikacja ich istotności. 

4. W ramach nadzoru autorskiego i zaoferowanego wynagrodzenia w Formularzu ofertowym Wykonawca 
zobowiązany będzie również do wykonywania opracowań zastępczych/zamiennych, uzupełnień, 
aktualizacji, rysunków, itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie pokrywał kosztów nadzoru autorskiego związanego z usunięciem wad, 
błędów i niedoróbek dokumentacji projektowej. 

6. Zamawiający informuje, że rozpoczęcie robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej planowane jest w III kwartale 2019 r. 

 
IX. Istotne terminy 

Realizację zamówienia dzieli się na dwa etapy i odpowiadające im terminy: 
1. Etap 1 – projektowy   

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną i prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę – w okresie maksymalnie do 4 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy;  
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2) powyższy termin może ulec przesunięciu maksymalnie o 2 miesiące, jeżeli zajdzie konieczność wydania 
decyzji, których uzyskanie będzie wykraczać poza termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

3) za datę wykonania Etapu 1 przyjmuje się datę podpisania przez strony umowy Protokołu odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej. 

2. Etap 2 – Nadzór autorski   
1) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, będzie 

realizowane – w okresie od daty podpisania umowy do czasu zakończenia i odbioru z wynikiem 
pozytywnym robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej; 

2) planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2019 r.; 
3) planowane zakończenie robót budowlanych – IV kwartał 2019 r. 

3. Termin płatności oddzielnie za każdy Etap: płatność w ciągu 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo 
wystawionej faktury na podstawie przyjętego przez strony protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. 

 
X. Informacja dodatkowa 

1. Zamawiający zastrzega, że Etap 2 będzie realizowany po przyznaniu środków finansowych na realizację 
zadania obejmującego przebudowę i remont dwóch sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31. 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia w Etapie 1 i Etapie 2, terminy wykonania, gwarancje, 
warunki odbioru oraz zasady wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy, 
stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

 
 
 


