Tom III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
I. Wymagania wspólne dla obydwu części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych
dla stabilizacji osuwisk na terenie Gminy Pilzno.
Zakres dokumentacji projektowych:
- w razie konieczności uzyskanie decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
- komplet dokumentów do wydania decyzji LICP,
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym warunków technicznych,
- mapa do celów projektowych,
- operat wodnoprawny,
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze wszystkich branż, w tym usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą
infrastrukturą,
- kosztorys inwestorski szczegółowy,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakres prac:
1) Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą
Prawo zamówień publicznych (w szczególności art. 29 i 30), Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129),
Rozporządzeniem 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. Nr 130, poz. 1389).
2) Wykonawca w pierwszej kolejności przedstawi propozycję rozwiązań projektowych.
Zamawiający będzie na bieżąco opiniował powyższe rozwiązania.
3) Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, itp. niezbędne do wydania
pozwolenia na budowę. Wykonawca opracuje niezbędne ekspertyzy i uzyska wszelkie
konieczne odstępstwa od przepisów niezbędne do wykonania planowanej inwestycji.
4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić lub poprawić projekt budowlany
w przypadku uwag lub braku jego akceptacji przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący
Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania
ich Skutków powołany przez Wojewodę Podkarpackiego.
5) Wykonawca będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wszystkie ewentualne
pytania zadane do dokumentacji w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych.
II. Pozostałe wymagania w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:
II.1.
Część
I
Wykonanie
projektu
budowlanego
w
ramach
zadania
pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Gołęczyna wraz z odtworzeniem i zabezpieczeniem drogi
gminnej w Gołęczynie w km 2+580- 2+660 (106576R). Osuwisko nr 18-03-065-0315”.
Podstawą do opracowania projektu budowlanego zabezpieczenia osuwiska jest:
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich
osuwiska nr 315 w miejscowości Gołęczyna, woj. Podkarpackie – w załączeniu;
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- Opinia Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków powołanego przez
Wojewodę Podkarpackiego nr ŚR-V.6355.1.17.2016 – w załączeniu.
Wykonawca opracuje dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:
- projekt budowlany: 5 egz.,
- projekty wykonawcze: 3 egz.,
- przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne: 2 egz.,
- wersja elektroniczna (pliki PDF).
II.2.
Część
II
Wykonanie
projektu
budowlanego
w
ramach
zadania
pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Pilzno wraz z odtworzeniem i zabezpieczeniem drogi gminnej
w Pilźnie w km 0+045 - 0+070 (106602R) oraz regulacją i umocnieniem dna i brzegów potoku
na długości ok. 100 m. (dz. nr 1531). Osuwisko nr 18-03-065-0314.
Podstawą do opracowania projektu budowlanego zabezpieczenia osuwiska jest:
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich
osuwiska nr 0314 w miejscowości Pilzno, woj. Podkarpackie – w załączeniu;
- Opinia Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków powołanego przez
Wojewodę Podkarpackiego nr ŚR-V.6355.1.15.2016 - w załączeniu.
Teren na którym zlokalizowane jest osuwisko objęty jest ochroną konserwatorską poprzez
wpis do rejestru zabytków – projekt budowlany będzie wymagał uzgodnienia i decyzji
konserwatora zabytków.
Wykonawca opracuje dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:
- projekt budowlany: 6 egz.,
- projekty wykonawcze: 3 egz.,
- przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne: 2 egz.,
- wersja elektroniczna (pliki PDF).
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