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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Część II. 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji c.o. i węzła cieplnego w budynku 
mieszkalnym Słowackiego 44 oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym 
Zamenhofa 13.” 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dotyczącej budynku Zamenhofa 13: 

• remontu istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej  
• remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody dla budynku 

mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni.  
 

Zakres robót obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac 
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.  
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:  
 

1) Budynek przy ul. Zamenhofa 13 jest budynkiem wolnostojącym, wielorodzinnym, 
pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z 85 lokalami mieszkalnymi. Przed 
adaptacją na cele mieszkalne budynek pełnił funkcję robotniczego hotelowca. W 
budynku jest wymieniona instalacja ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Wymienione 
instalacje wykonane są z tworzyw sztucznych. Piony c.w.u. prowadzone są na korytarzach 
w zabudowie z karton-gipsu. Wodomierze c.w.u. umieszczone są w indywidualnych 
szafkach wodomierzowych dla poszczególnych mieszkań. Poziomy c.w.u. prowadzone są 
pod stropem piwnic w części podpiwniczonej, natomiast w części niepodpiwniczonej pod 
stropem parteru.  

2) Obecnie piony z.w. prowadzone są w mieszkaniach. Wodomierze z.w. z odczytem 
radiowym również znajdują się w mieszkaniach. 

3) Dokumentacja dla zamówienia winna zawierać: 
 

3. ZAKRES PRAC: 
 
• Projekt architektoniczno-budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej / 3 

egzemplarze / oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
• Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) wewnętrznej instalacji zimnej wody i 

kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej / 2 egzemplarze / oraz wersji elektronicznej  wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami. 

• Kosztorysy inwestorskie w zakresie wykonanego projektu w wersji papierowej / po 2 
egzemplarze/  oraz wersji elektronicznej, odrębne dla instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz 
dla przyłącza kanalizacyjnego . 

• Przedmiary robót w wersji papierowej /po  2 egzemplarze / oraz w wersji elektronicznej 
odrębne dla wewnętrznej instalacji wod-kan oraz przyłącza kanalizacyjnego. 

• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w wersji papierowej / 2 egzemplarze / 
oraz wersji elektronicznej . 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania winien  dokonać w terenie inwentaryzacji 
budynku oaz istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody. Zamawiający nie 
dysponuje dokumentacją istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wod-
kan.  
Sporządzona dokumentacja stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej i zimnej wody w budynku przy ul. Zamenhofa 13.   
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4. Ogólne wytyczne i informacje do  wykonania projektu : 
• Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej zamawiający zakłada  na odcinku od granicy budynku  

do pierwszej studni rewizyjnej    
• Remont instalacji zimnej wody planowana jest od wodomierza głównego do punktów poboru 

wody w lokalach. 
• Przewody z.w. należy prowadzić po ścianie korytarzy. 
• Istniejących wodomierze z.w. z odczytem radiowym należy przenieść na ścianę korytarzy 

budynku i umieścić w zamykanych szafkach. 
• Piony z.w. należy prowadzić na ścianach korytarzy w zabudowie z karton-gipsu.      
• Wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  zamawiający zakłada od granicy budynku do 

urządzeń sanitarnych.  
• Remont wewnętrznej instalacji zimnej wody zamawiający zakłada od wodomierza głównego 

z.w. do urządzeń sanitarnych 
• Nie przewiduje się zmiany trasy prowadzenie przewodów kanalizacji sanitarnej.                    

 

Nadzór autorski 
 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku 
wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, 
będącej przedmiotem umowy, w tym na żądanie Zamawiającego, w zakresie wynikającym z art. 
20 ust.1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest: 
1) wizytować budowę w każdej lokalizacji, co najmniej jeden raz oraz zawsze na żądanie 

Zamawiającego (za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestniczenie  
w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego), 

2) informować niezwłocznie Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych realizowanych 
na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, o wszelkich 
dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie robót 
rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

3) niezwłocznie wyjaśniać wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy dotyczące dokumentacji 
projektowej, w tym również na etapie prowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

4) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu 
wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

5) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne, w tym wnioski 
materiałowe, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

6) nadzorować, aby zakres wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, 

7) uczestniczyć w odbiorze robót budowlanych. 
3. Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni 

roboczych (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin) 
 


