
Załącznik nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
„Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej  

Wróblin – Dzielnica II”. 
 

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego 
w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin  
– Dzielnica II”. 
 

1) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla  
ww. zadania. 

2) Dokumentację projektową należy przygotować z uwzględnieniem wszelkich prac, jakie należy wykonać  
w związku z realizacją planowanych robót.  

3) W kosztorysie należy ująć wszystkie roboty niezbędne do realizacji zadania.  
4) Wykonawca sporządzi dokumentację w wersji pisemnej i elektronicznej. 

 

Dokumentacja w wersji pisemnej powinna zawierać:  

- Projekt Budowlany z projektem zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień 
i wszelkich innych postanowień niezbędnych do ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę stosownie do planowanego zamierzenia – 5 egz., 

- Projekt Wykonawcy – 5 egz., 
- przedmiar robót – 3 egz., 
- kosztorys inwestorski – 3 egz., 
- zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. 

 
Planowany zakres ogólny dla utworzenia parkingu: 
- utwardzenie terenu np. tłuczniem kamiennym, 
- odwodnienie powierzchniowe na teren zielony, 
- wykonanie wejścia w ogrodzeniu oraz infrastruktury towarzyszącej, 
- wykonanie odcinka dojścia do świetlicy pomiędzy istniejącym chodnikiem, a planowanym parkingiem, 
- nasadzenie drzew i krzewów na terenie przylegającym do parkingu. 
Przedmiotowa inwestycja planowana jest na działkach nr 586 i 582/8, obręb Wróblin. 

 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 
obowiązujące przepisy i normy. Projekt budowlany powinien posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami 
uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym uzgodnienia rzeczoznawców 
do spraw ppoż., BHP i ergonomii oraz wymogów sanitarnych. Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia  
– na etapie opracowywania dokumentacji – roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji 
proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych i standardów. Projekt powinien zawierać optymalne 
rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja projektowa podlega ocenie i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty ewentualnych nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
 
Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do uzyskania Pozwolenia na budowę (w przypadku takiej konieczności) 
lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia do właściwego Wydziału UM Opola na 
podstawie uzyskanego ze strony Zamawiającego Pełnomocnictwa wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kserokopii 
formularza zgłoszenia. 

Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z wersją papierową. 

Opracowanie należy wykonać w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF  
w 2 egzemplarzach na nośniku CD. 

Obiekt o charakterze użyteczności publicznej. 

Uwaga: Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej musi uzyskać akceptację koncepcji przez 
Przedstawicieli Zamawiającego lub Przedstawicieli Rady Dzielnicy w zakresie lokalizacji planowanej ścieżki 
rowerowej i oświetlenia. 
 

                                                                                                         Sporządził: 

                                          Włodzimierz Leski 

 



Poglądowy załącznik graficzny z zaznaczonym terenem pod planowany parking. 

 

 

 

 

 


