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załącznik nr 6 do PFU 

 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ 

 

 Wykonawca opracuje dwie osobne dokumentacje projektowo – kosztorysowe   

- jedna dla „Placu zabaw” 

- druga dla „Remontu łazienek” 

 

Kompletności każdej dokumentacji projektowej: 

a) projekt budowlano – wykonawczy – 2 egzemplarzy w wersji papierowej, 

b) przedmiar robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 

c) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 

   

Uwaga:  

- Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej  

z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików  

w programach: 

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

 - Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki 

 wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii 

 oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi 

 elementami).  

 
  
Warunki wykonania i odbioru  dokumentacji projektowej: 
 

- Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu 

akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań 

technicznych i standardów, 

- Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych, 

celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań, 

- Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi projektami 

prowadzonymi równolegle w obszarze inwestycji,   
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- Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, 

uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji, 

- Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego, 

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, oraz powinna 

być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

- Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

- Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania 

Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących 

nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia,  

- W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty  

niezbędne do wykonawstwa robót, oraz obliczenia i inne szczegółowe dane  

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację 

należy opracować w sposób czytelny  (nie dopuszcza się opisów ręcznych), 

- Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, 

doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia  

w sposób zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).  

- Dokumentacja podlegała będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 

 


