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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje ogólne 

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ciągu pieszo – 
jezdnego przy ul. Dembowskiego oraz oświetlenia jezdni ulicy Smętnej we Wrocławiu, na podstawie dostarczonej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych. 
Zadanie pn.: „Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach” jest 
realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 366. 
 

2. Inwestor 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

 
Reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 
 

3. Stan istniejący 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie wrocławskiego osiedla Biskupin i obejmuje część ulicy Dembowskiego 
od ul. Spółdzielczej do Mielczarskiego oraz wzdłuż ul. Smętnej – dojście do cmentarza od ul. Żmichowskiej. 
Łączna długość odcinków budowanego oświetlenia wynosi ok. 0,7 km i obejmuje budowę 21 szt. latarń 
drogowych (10 szt. o wys. 5m przy ul. Dembowskiego  i 11 szt. o wys. 7m przy ul. Smętnej). 
 
W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna w postaci: 

- kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej, 

- sieci gazowej, 

- sieci teletechnicznej, 

- sieci elektroenergetycznej, 

- sieci ciepłowniczej. 
 
Nie wyklucza się istnienia innych, nie wymienionych powyżej, sieci uzbrojenia terenu. 
Teren inwestycji znajduje się na obszarze osiedli Biskupin i Sępolno, wpisanych do rejestru zabytków.  
Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

4. Opis zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wykonaną 
przez Biuro DROGTIM Adam Pawłucki (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne) 
pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. E. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu – 
oświetlenie terenu”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia, w tym 
m.in.: 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
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 wykonanie wycinek zieleni oraz zabezpieczenie zieleni istniejącej, 

 wdrożenie zastępczej organizacji ruchu, 

 montaż bannerów i tablic informacyjnych WBO, 

 montaż miejskich tablic informacyjnych, 

 budowa linii kablowej nN oświetlenia, 

 montaż fundamentów oraz słupów i opraw oświetleniowych, 

 wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,  

 wykonanie nasadzeń kompensacyjnych/wyrównujących,  

 zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy, 

 uporządkowanie terenu po budowie, 

 odtworzenie nawierzchni, 

 nadzór saperski, przyrodniczy, dendrologiczny, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego i udział w odbiorach robót, 

 dokonanie wszelkich czynności niezbędnych dla przekazania obiektu do eksploatacji. 
 
3. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga: 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST) i 
prowadzenia dziennika budowy, 

 utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 
pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego, 

 odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów 
osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu komisji odbioru, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 
badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół 
odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami. 

 
4. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy, oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 

 

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 
Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby 
wykonujące spośród poniżej wymienionych funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, 

 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych, 

 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie, 

 roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni, elementów zagospodarowania terenu,  

 roboty ziemne: wykonywanie wykopów, zagęszczanie gruntów, 

 roboty drogowe: wykonywanie podbudów, odtworzenia nawierzchni, 

 roboty elektryczne: montaż oświetlenia, badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 inne: obsługa maszyn budowlanych w zakresie w/w robót budowlanych. 

 

Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
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5.  Podstawa wykonania zamówienia  

1) Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 

a) zgłoszenia wykonania robót – zaświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy robót przed 
realizacją zadania. 

b) dokumentacji projektowej autorstwa Biuro DROGTIM Adama Pawłucki z siedzibą w Kątnej – 
załącznik nr 1 do OPZ, 

2) Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego: 

 

L.p. Nazwa opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY 

PROJEKTY WYKONAWCZE 

1.  PW branży elektrycznej – ul. Dembowskiego. 

2.  PW branży elektrycznej – ul. Smętna 

3.  PW - zieleń 

 
INNE OPRACOWANIA 

4.  Przedmiar robót 

5.  Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

6.  Projekt organizacji ruchu zastępczego 

7.  Inwentaryzacja majątku drogowego 

8.  Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 
 

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na działkach będących z zarządzie Tauron Dystrybucja S.A. oraz Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Działki te zostaną protokolarnie przekazane Wykonawcy na czas 
prowadzenia inwestycji. 
Teren inwestycji znajduje się na obszarze osiedli Biskupin i Sępolno, wpisanych do rejestru zabytków. 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wniósł uwag do planowanego przedsięwzięcia, natomiast 
Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu wydał pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac, ze 
szczególnym uwarunkowaniem dotyczącym ochrony zieleni polecając, aby wykopy pod linie kablowe w pobliżu 
drzew, przebiegały poza obrysem koron, a w przypadku gdyby nie było to możliwe, rury ochronne do 
prowadzenia linii kablowych układać metodą przeciskową. 
Budowa oświetlenia koliduje z drzewami, które zgodnie z decyzją pozwolenie konserwatorskie nr 337/2020, mają 
zostać usunięte bez opłat i zastąpione nasadzeniami kompensacyjnymi/wyrównującymi. 
Prace związane z zielenią (zarówno wycinki jak i nasadzenia) należy uzgadniać z Zarządem Zieleni Miejskiej a 
także z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Informację o terminie rozpoczęcia robót oraz o osobie upoważnionej 
do prowadzenia nadzoru dendrologicznego, należy wyprzedzająco przekazać ZZM oraz MKZ, zgodnie z 
uzgodnieniami. 

7. Wytyczne dla Wykonawcy 

7.1 Wymagania ogólne 

1) Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosuje się do poniższych wytycznych. 

2) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac i harmonogram 
płatności. 

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości w ciągu 7 dni 
przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

4) W celu realizacji zamówienia Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień. 
5) W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu niezbędnego do 

wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W 
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przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami przekraczającymi 9 ton Wykonawca ma 
obowiązek przeanalizować w porozumieniu z Zamawiającym planowane trasy oraz kierunki dostaw. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i 
energii elektrycznej. 

6) Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy. 

7) Ze względu na fakt, że powyższe zadanie realizowane jest z programu Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego, na terenie budowy należy zawiesić dwa bannery informacyjne o wymiarach 3,2x1,8 m, 
wykonane w technice druku lateksowego na podłożu winylowym oraz, po zakończeniu robót, wbudować na 
każdej z ulic tabliczkę informacyjną 30x30 cm, zgodnie z wytycznymi w załączniku OPZ nr 3. Koszty 
przygotowania oraz montażu banneru i tabliczek leżą po stronie Wykonawcy. 

8) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowo dwóch tablic informacyjnych - bilbordu. Tablica 
będzie postawiona na czas realizacji inwestycji, do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x2 m. Tablice 
należy wykonać z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. 
Dopuszcza się aby tablica była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą 
śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi 
do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w 
kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. 
Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), słupek 
ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do montażu 
na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców. Po 
zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zamówienia, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 
ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. Wzór tablicy zawiera załącznik OPZ nr 2. 

9) Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż w 
ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego 
niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty końcowego odbioru 
inwestycji, przy czym w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty 
niezbędne do dokonania rozliczenia końcowego zadania. 

11) Wykonawca poda, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualny numeru konta 
bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki,  

12) W trakcie trwania umowy, jeśli wystąpi taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje Rady Budowy z udziałem 
Inspektorów Nadzoru oraz sporządzi z nich protokół dla zainteresowanych stron w ciągu 3 dni bezpośrednio 
po Radzie. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze 
szczególnym naciskiem na ochronę istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace 
ziemne, tak powierzchniowe jak i wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą 
istniejących systemów korzeniowych z zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade z pomiędzy 
korzeni. Inspektor ds. zieleni określi, czy w danej lokalizacji możliwe będzie po odkryciu systemu 
korzeniowego zlokalizowanie projektowanych elementów, np. studni. 

14) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego. 

15) Trawniki założone w miejscach odtworzenia nawierzchni, objęte będą pielęgnacją w okresie gwarancji.  
16) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz 

dokumentacją projektową w tym Specyfikacjami technicznymi załączonymi przez Zamawiającego.  
17) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 

jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą 
prace. 

18) Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w 
wyniku prowadzenia robót. 

19) Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. 

20) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i poza terenem 
budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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21) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. i utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

22) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

23) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

24) Wykonawca w ramach ceny przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wdrożenia ruchu zastępczego i 
oznakowania robót podczas wykonywania prac oraz wypełnienia warunków uzgodnień w tym zakresie. W 
razie potrzeby wprowadzenia zmian do zaprojektowanej Organizacji Ruchu, Wykonawca wykona projekty 
zamienne i uzyska stosowne do nich uzgodnienia własnym staraniem i na własny koszt a także powiadomi 
pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (organ zarządzający ruchem) i właściwy organu policji o terminach 
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 

25) Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Po zakończeniu 
inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu 
Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla tego terenu (ujęte w załączonych do 
Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony 
o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące 
właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego 
wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, 
nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu 
każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót 
zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i 
zmotoryzowanych. 

27) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wyznaczyć miejsca występujących kolizji. Wykonawca 
powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich 
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich 
właścicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu 
na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do 
stanu pierwotnego. 

 
7.2 Odpady z rozbiórki: 
1) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w 

tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 20148, poz. 992 z późn. zmianami). Obowiązki dotyczą również 
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utylizacji odpadów pozyskanych w wyniku prowadzonych robót w tym ziemnych, których wytwórcą nie jest 
Wykonawca. 

2) Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z utylizacją 
zgodną z przepisami ochrony środowiska.  

3) Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do 
powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane 
przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko 
ponosić będzie Wykonawca. 

4) Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 
powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą 14 
grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 20148, poz. 992 z późn. zmianami). 
 

7.3 Dokumentacja budowy 
1) Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

 Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujące przedmiot zamówienia, 

 Zgłoszenie robót budowlanych, 

 Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny przedmiotu 
zamówienia, 

 Pozostałe dokumenty budowy: protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i 
ustaleń, dokumenty zastosowanych materiałów (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty 
higieniczne), korespondencja prowadzona w czasie budowy. 

2) Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał 
roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą. Koszty związane z pracą 
geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

5) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 

6) Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi należą do działań 
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych 
prac. 

 
7.4 Materiały 
1) Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane. Nowe 

materiały winny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, 
powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz 
zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z 
zaleceniami producentów tych materiałów. 

2) Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych przez projektanta. 
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Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny posiadać: certyfikat zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację zgodności producenta z polską normą lub 
aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście 
wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji). W przypadku materiałów budowlanych oraz 
instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał dokumenty, że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie 
będą gwarantować zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do 
robót. 

4) Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i 
zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą 
odpowiadać przepisom ruchu drogowego oraz zastosować się do ograniczeń stawianych dla transportu 
ciężkiego po terenie miasta. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu 
budowy. 

5) Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót związanych z 
realizacją robót, a przed przystąpieniem do robót opracuje i uzyska aprobatę Inspektora Nadzoru dla 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.5 Odbiór robót 
1) Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz - w przypadku 

włączania do czynnej sieci - pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
2) Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających, oraz - do 

inwentaryzacji geodezyjnej - przez odpowiednie służby geodezyjne wykonane sieci przed ich zakryciem.  
3) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
4) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

5) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 
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 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 
materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,  

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na 
okoliczność sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz 
wymaganiami niniejszego OPZ. 

6) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.  

7) W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8) Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz inne określone w 

umowie. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających odbiorom 
częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 

 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne sieci 
podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów wraz z 
dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

 ułożenie sieci elektroenergetycznej,  

 wykonanie montażu instalacji, obiektów, wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem.  
9) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
10) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
11) Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
12) Wykonawca zgłasza gotowość odbioru danej części robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
13) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

14) Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej 
oddany do eksploatacji. 

15) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

16) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

17) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową. 

18) Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów, 
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 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 
parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

 jakość wykonania robót oraz ich zgodność z OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
techniczną. 

19) Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 
innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat 
kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, 
celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 

20) Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszystkie 
wady w robotach. 

21) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

22) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

23) Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu należących do 
Wykonawcy.  
 

7.6 Operat Kolaudacyjny 
Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech kompletach 
(oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel. 
Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w 
opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający 
szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie 
mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie z w/w listą 
dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę 
informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 
wchodzić następujące dokumenty: 

 stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz 
zgłoszenie wykonania robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku 
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych 
należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 
podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany 
nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego należy 
rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

 projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych. 
Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta „zmiany naniesione 
kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, sporządzony na 
bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i 
uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia 
rzutów sieci, zawierający czytelne informacje przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich 
rzędnymi, długościami. Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i 
klauzulą: "wykonano zgodnie z projektem" 

 robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy, 

 charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, 
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 protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki, 

 protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki  

 protokoły wpięć sieci do sieci czynnej, 

 karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu, 

 protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót, 

 dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.), 

 dzienniki budowy i księgi obmiarów, 

 powykonawcze mapy geodezyjne, 

 mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej, do zakończenia 
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia i przekazania do 
użytkowania. 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, jakości, 
bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów stosowanych na 
inwestycjach we Wrocławiu. 
 

8. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu oraz ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
9. Nadzór archeologiczny 

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie jest wymagane  prowadzenie badań 
archeologicznych. Należy stosować się do uwarunkowań określonych w opinii konserwatorskiej. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. 
 

10. Nadzór przyrodniczy 
Wykonawca powinien dysponować nadzorem przyrodniczym wynikającym m.in. z wszelkich decyzji, uzgodnień i 
innych dokumentów uzyskanych dla zadania oraz wypełniać warunki nimi narzucone dotyczące realizacji 
inwestycji. Należy stosować się do warunków określonych w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z 
dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia zał. OPZ nr 7. 
Prace w obrębie drzew prowadzić pod stałym nadzorem dendrologicznym, zapewnionym przez Wykonawcę. 
W przypadku zidentyfikowania gatunków chronionych w trakcie realizacji inwestycji, zadaniem Wykonawcy 
będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na zniszczenie siedliska, o ile zajdzie taka konieczność, oraz wykonanie 
wszelkich warunków w niej narzuconych. 
Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami informacyjnymi do 
standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ), a 
także z decyzją nr 337/2020 pozwolenie konserwatorskie, wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami 
zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczącymi 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępnymi pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. 
 

11. Nadzór saperski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru saperskiego.  
W zakres sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

 przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 

 nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 

 bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości 
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,  

http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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 identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości oraz 
usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

 ochronę wydobytych niewypałów i niewybuchów, 

 usuniecie wykrytych niewypałów i niewybuchów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

12. Zamówienia podobne 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat 
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres podstawowy, 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego 
przedmiotem. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem 
robót budowlanych dla ul. Dembowskiego i Smętnej we Wrocławiu. 
Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 

 wykonanie wycinek zieleni oraz zabezpieczenie zieleni istniejącej, 

 wdrożenie zastępczej organizacji ruchu, 

 montaż bannerów i tablic informacyjnych WBO, 

 montaż miejskich tablic informacyjnych, 

 budowa linii kablowej nN oświetlenia, 

 montaż fundamentów oraz słupów i opraw oświetleniowych, 

 wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,  

 wykonanie nasadzeń kompensacyjnych/wyrównujących,  

 zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy, 

 uporządkowanie terenu po budowie, 

 odtworzenie nawierzchni, 

 nadzór saperski, przyrodniczy, dendrologiczny, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego i udział w odbiorach robót, 

 dokonanie wszelkich czynności niezbędnych dla przekazania obiektu do eksploatacji. 

 
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze 
wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze 
zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce 
pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie 
Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

13. Płatności 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

14. Terminy i gwarancje  

Zgodnie ze wzorem umowy 
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Spis załączników 
  

Tabela nr 1: Spis załączników 
 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja projektowa  

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór miejskiej tablicy informacyjnej 

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 Wzór baneru WBO 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 
Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i 
wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

5 ZAŁĄCZNIK NR 5 

Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie określania zasad wjazdu, 
poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych oraz Zarządzenia 
Prezydenta Wrocławia w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów 
ciężarowych – komplet.  

6 ZAŁĄCZNIK NR 6 

Zarządzenia Nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14.06.2010r. w sprawie 
zasad udostępniania przez ZDIUM we Wrocławiu terenów będących w jego 
zarządzie oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych realizowanych 
w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o przekazanie pasa drogowego i 
wymaganymi załącznikami, które wykonawca wyłoniony w postępowaniu 
przetargowym jest zobligowany opracować 

7 ZAŁĄCZNIK NR 7 
Zarządzenie nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

 


