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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
      
Temat opracowania:  
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu przyłącza wodociągowego 

oraz montażu  dodatkowego  hydrantu w DS. „Słowianka”  przy                       

pl.  Grunwaldzkim  26 we Wrocławiu. 

 

 
Cel opracowania:  
 
Remont przyłącza z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 
i norm budowlanych. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w domach studenckich.    
 
W ramach opracowania należy: 
 

1. Uściślić inwentaryzację  
2. Zlecić wykonać mapy do celów projektowych. 
3. Zaprojektować nowe przyłącze dostosowaną do aktualnie obowiązujących 

przepisów. Materiał rur musi być uzgodniony z Użytkownikiem. Przewidzieć montaż 
jednego dodatkowego hydrantu p.poż. podziemnego. 

4. Uzgodnić projekt przyłącza z właścicielami kolidujących z nim sieci uzbrojenia 
podziemnego 

5. Zaprojektować odtworzenie nawierzchni  
6. Uzgodnić projekt z Zarządem Zieleni Miejskiej 

 
Technologia wykonywania robót powinna uwzględniać, że musi być stała dostawa 
wody do domów studenckich. Należy wykonać oddzielne kosztorysy i przedmiary 
dotyczące remontu przyłącza i oddzielne dotyczące montażu hydrantu. 

 
 
W zakres zamówienia wchodzi: 
 
   1.  Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego 

przedsięwzięcia. 

   2. Uściślenie inwentaryzacji w niezbędnym do projektowania zakresie. 

   3.  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 

a)  Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień,  
b)  Projekt wykonawczy,  

c)  Przedmiar robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie  

    z ustaloną  indywidualnie systematyką robót,  

d)  Kosztorys inwestorski, 

e)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
f)  Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

5.  Przedstawienie  (prezentacja)  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  terminem 

 złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, ostatecznej 

 wersji  projektu budowlanego celem akceptacji. 

6.  Udzielanie  odpowiedzi na pytania Wykonawców. 



7.  Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - 2 

pobyty na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

powyższej dokumentacji.  

 

 Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z 

Użytkownikami obiektu, z rzeczoznawcami do spraw ppoż. i sanepidu i uzyskać ich 

pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do projektu budowlanego. 

 
      Dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w 

postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać 
wymagania ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisów wykonawczych 
do w/w ustawy: 

 
   - rozporządzenia Ministra Infrastruktury. w sprawie szczegółowego zakresu i formy   

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 1129 z 2013 r.), 

   - rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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 z 2004 r.) 

 
Dane z ewidencji gruntów:  
 
Jednostka ewidencyjna:      Wrocław 
Obręb:                              Plac Grunwaldzki 
Arkusz mapy:                    29  
Nr działki                          156 
 
Opis obiektu:  
 
 
Istniejące przyłącze w całości nie było wymieniane od początku budowy domu 
studenckiego. Obecnie odnotowuje się częste awarie zwłaszcza w obrębie kolizji z 
kanalizacja ogólnospławną. 
 
Teren nie jest zabytkowy ani nie leży w strefie konserwatorskiej 
 
  
Uniwersytet Wrocławski posiada następujące materiały: 
 
  1. Plan sytuacyjny  

 
 

W załączeniu przekazujemy: 
 

1. Plan sytuacyjny  
 
 

 


