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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
dla zamówienia na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów 
wodociągowych w Łodzi” 

1. Ogólne założenia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) opracowanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych (lub budowlano – 

wykonawczych) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót kosztorysem inwestorskim 
(zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) 
umożliwiających realizację inwestycji, zawierających niezbędne do wykonania zadania 
dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę 
lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ na zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Łodzi.  

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją 
projektową. 

1.2. Wykaz zadań projektowych: 
Zadanie 1. 
Modernizacja układu zasilania (zasilanie rezerwowe) – montaż agregatu prądotwórczego na terenie 
Przepompowni Telefoniczna w Łodzi. 
Zadanie 2. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – Przepompownia "Centralna” 
w Łodzi. 
Zadanie 3. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – SW "Dąbrowa" w Łodzi. 
Zadanie 4. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – Ujęcie Wody "Chojny" w Łodzi. 
Zadanie 5. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – SW "Podklasztorze" w Łodzi. 
Zadanie 6. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – SW "Pomorska" w Łodzi. 
Zadanie 7. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – SW "Teofilów" w Łodzi. 
Zadanie 8. 
Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną – Ujęcie Wody "Zbiornik Stoki" 
w Łodzi. 

1.3. Podstawa do opracowania dokumentacji projektowej:  
1. wymagania techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, 
2. dokumentacja archiwalna obiektów znajdująca się w archiwum ZWiK Sp. z o.o., 

Do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędna i obligatoryjna jest wizja lokalna w terenie. 

2. Warunki szczegółowe opracowania dokumentacji projektowej: 

2.1. Potrzeby dokumentacyjne. 
W ramach realizacji Umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do 

realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności: 

1. Inwentaryzację stanu istniejącego do celów projektowych 

2. Koncepcję techniczno – technologiczną  
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3. Opracowania geodezyjno – kartograficzne w skali 1:500 do celów lokalizacyjnych lub do celów 

projektowych, obejmującą swoim zasięgiem teren niezbędny do opracowania projektu. Ww. mapy 

zostaną przekazane Zamawiającemu i będą stanowić jego własność, 

4. Dokumentację geotechniczną zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 463) oraz 
przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 725, 730, 1309), jeśli wymaga tego specyfika zadania 

5. Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lud dokonania 

skutecznego zgłoszenia oraz Projekt wykonawczy (lub projekt budowlano – wykonawczy, 

spełniające powyższe wymogi) 

6. Projekt rozruchu, o ile zaistnieje taka konieczność 

7. Opinie, zgody, decyzje i inne uzgodnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ZWiK sp. 
z .o.o., ŁOG (o ile zaistnieje taka konieczność), ZDiT/ZIM, Wody Polskie (o ile zaistnieje taka 
konieczność), konserwator zabytków (o ile zaistnieje taka konieczność w zakresie ochrony 
archeologicznej i konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, rejestru zabytków oraz 
ewidencji zabytków i ochrony konserwatorskiej zabytków), 

8. Operat terenowo - prawny zawierający: 
1) aktualne wypisy z rejestru gruntów, 
2) wykaz właścicieli sporządzony w oparciu o System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych -

https://ekw.ms.gov.pl/,  
3) aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą przebudowywanego 

przewodów/sieci  
wraz z pasem robót  

4) uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia, 
prowadzenia robót,  

5) tytuł prawny inwestora, stanowiący podstawę do dysponowania nieruchomością ,  
9. Projekty branżowe wynikające z uzgodnień do dokumentacji oraz z ewentualnych kolizji 

z projektowanym uzbrojeniem, 
10. Inwentaryzację zieleni (o ile istnieje taka konieczność) wraz z uzgodnieniami od wymaganych 

instytucji, umożliwiającą Wykonawcy robót uzyskanie na etapie realizacji inwestycji decyzji  
na wycinkę drzew. Wykonawca zobowiązany jest w okresie 3 lat od dnia przekazania dokumentacji 
dokonywać aktualizacji wykonanej inwentaryzacji zieleni na zlecenie Zamawiającego. Koszty 
aktualizacji zawarte są w cenie oferty, 

11. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniem przez właściwe 
organy, 

12. Część kosztową (kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót), 
13. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
14. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
15. Rachunek kosztu cyklu życia produktu – jako odrębny załącznik do dokumentacji należy sporządzić 

opis oraz kalkulację kosztów cyklu życia produktu jakim jest projektowana przez Wykonawcę 
infrastruktura, 

16. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wraz z 
dokumentami stanowiącymi podstawę do podpisania oświadczenia  

17. Ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu przez organ na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

2.2. Wytyczne opracowania dokumentacji projektowej: 

2.3.1 Ogólne wytyczne wykonania dokumentacji projektowej  
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 
w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) i Rozporządzeniu 
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Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, Nr 81, poz. 462). 
Przed rozpoczęciem projektowania Projektant zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego oraz wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. W szczególności 
Projektant uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, 
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania poszczególnych obiektów . 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja była poddana weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Projektanta, na jego koszt.  
Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania projektowanych rozwiązań z Użytkownikiem 
Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 
Dokumentację projektową należy sporządzić w taki sposób, aby roboty według niej wykonane nadawały 
się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji 
odpowiada Projektant. 

2.3.2 Szczegółowe wytyczne wykonania dokumentacji projektowej: 
1. Dokumentacja przekazana w terminie ostatecznym winna zawierać wszystkie wymagane 

uzgodnienia oraz ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę/ zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ na zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych. 

2. Wszystkie decyzje i uzgodnienia winny być wydane na Zamawiającego tj. Łódzką Spółkę 
Infrastrukturalną Sp. z o.o. i w oryginale dołączone do dokumentacji. 

3. Dokumentacje przed uzgodnieniem w ŁOG (w przypadku konieczności uzgodnienia), należy 
zaopiniować w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łodzi.  

4. Projekt i specyfikacje należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129), w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Projekt należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

6. Do projektów należy załączyć zanonimizowaną kopię uprawnień oraz zanonimizowane 
zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1, pkt 3, lit. A) ustawy Prawo 
budowlane (dotyczy projektantów posiadających uprawnienia budowlane wydane po 01 stycznia 
1995 r.) oraz o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ww. dokumenty 
muszą być ważne w okresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów niezanonimizowanych wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczym dokumentacji. 

7. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorys musi być opracowany na podstawie 
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz uwzględniać warunki terenowe, 
w których realizowane będzie zadanie. Część kosztowa musi być sprawdzona i autoryzowana przez 
Projektanta. Wszelkie aktualizacje kosztorysu oraz przedmiaru robót dokonywane w okresie 3 lat od 
dnia przekazania dokumentacji zawarte są w cenie oferty. 

8. W związku z tym, iż wykonana dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu 
zamówienia dla robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
Wykonawca zobowiązany jest, tworząc dokumentację projektową, zachować zasady określone 
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2019 poz. 1843 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy 
art. 29 ww. ustawy, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 
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 
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przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca (projektant) zobowiązany jest więc do opisania 
proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania 
ich nazwy. 

9. Rachunek kosztu cyklu życia produktu winien być wykonany zgodnie z art. 91 ust. 3c ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. 
zm.). W przypadku wejścia w życie rozporządzeń właściwych ministrów określających metodę 
kalkulacji kosztów cyklu życia produktu Wykonawca zobligowany jest dostosować ww. do obecnie 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

10. Dokumentacje należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu 
ma służyć oraz oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie 
z wiedzą techniczną. 

11. Dokumentacja winna zawierać oświadczenie Projektanta o zgodności wersji papierowej 
i elektronicznej opracowania oraz oświadczenie o kompletności uzgodnień. 

12. Dokumentacja winna zawierać oświadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843, z późn. zm.). 

13. Wykonawca opracowujący projekt jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu 
kopii/skanów pism składanych do uzgodnień i kopii/skanów uzgodnień niezwłocznie po ich 
uzyskaniu. 

14. W dokumentacji projektowej należy zawrzeć informacje dotyczące likwidowanych środków 
trwałych takich jak: 

 lokalizacja środka trwałego (adres), 

 numer dokumentacji technicznej (archiwalnej) w ZWiK, 

 przekrój/średnica/ rodzaj materiału, z którego wykonano środek trwały, 

 zakres przewidziany do likwidacji wraz ze sposobem likwidacji i sposobem zagospodarowania, 

 szacunkową wagę złomu możliwą do odzysku z podziałem na asortyment. 
15. Na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania, postępowanie przetargowe (o którym mowa 

w wymaganiach technicznych ZWiK w Łodzi) związane z modernizacją Systemu Sygnalizacji 
Włamania i Napadu na Przepompowni Telefoniczna w Łodzi, nie zostało wszczęte. 

3. Terminy i forma dostarczenia  

3.1. W terminach: 

 11 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia, 

– dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 
realizacji, z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, ostateczną decyzją o udzieleniu pozwolenia na 
budowę lub zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ na zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót budowlanych wydanymi na Zamawiającego, sporządzonej w następujący 
sposób: 

1) w wersji papierowej - 4 kompletne egzemplarze; 
2) w wersji elektronicznej, tj. na płytach CD lub DVD, w formacie umożliwiającym edycję za 

pomocą jednego z posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań (wskazanych  
w niniejszym OPZ, pkt. 3.6.) - 2 kompletne egzemplarze, w tym co najmniej 1 egzemplarz  
w formacie pdf;  

3) większe formaty wydruków należy złożyć do formatu A4; 
4) część opisową i graficzną należy umieścić razem w teczce opisanej na zewnętrznej stronie; 

48 miesięcy od daty podpisania umowy sprawowanie nadzoru autorskiego 

3.2. Projekt budowlany wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed 
złożeniem na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie winien być dostarczony do Inwestora 
Zastępczego w celu jego sprawdzenia i akceptacji. Termin opiniowania ww. projektu przez 
Inwestora Zastępczego wynosi 14 dni od dnia złożenia. We wskazanym terminie Inwestor 
Zastępczy, w porozumieniu z Zamawiającym, zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi. 
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3.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu na realizację dokumentacji. W terminie 14 dni od dnia złożenia 
dokumentacji projektowej Zamawiający w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym zaakceptuje ją 
podpisując protokół odbioru lub zgłosi swoje zastrzeżenia e-mailem lub na piśmie. Wykonawca 
usunie wady lub uzupełni dokumentację w terminie obowiązywania umowy. 

3.4. Do 90 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby 
Zamawiającego koncepcji techniczno – technologicznej (w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, 
sporządzonej na mapie do celów lokalizacyjnych lub projektowych), w celu zaopiniowania przez 
Inwestora Zastępczego w porozumieniu z Zamawiającym, pod względem zgodności z umową. 
Koncepcja powinna zawierać co najmniej schemat proponowanego rozwiązania, niezbędne 
obliczenia, zestawienie urządzeń z podaniem ich parametrów. 

3.5. Forma elektroniczna przekazania opracowania: 
1) Rysunki, mapy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych  

do odczytu przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym  
w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.dwg.;  

2) tabele zestawieniowe i obliczeniowe przekazać w postaci niezabezpieczonych plików 
możliwych do odczytu przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym 
w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.xls lub *.xlsx.; 

3) opisy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu przy użyciu 
programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego, 
jako pliki *.doc lub *.docx. 

3.6. Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu m.in. licencji na następujące oprogramowanie: 
1) AutoCAD LT 2017/2018/2019, 
2) AutoCAD Civil 3D 2017/2018/2019, 
3) Microsoft Office 2013, 
4) Microsoft Office 2016. 

3.7. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej ustalone 
zostanie w oparciu o wycenę elementów dokumentacji z podziałem części na zadania oraz 
sprawowaniem nadzoru autorskiego. 

 
Załączniki: 

1. wymagania techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi  


