
Opis przedmiotu zamówienia – „Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza 
 w rejonie ul. Sułkowskiego”   

Strona 1/2 
 

Opis  

przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa  

na „Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie 

ul. Sułkowskiego”. 

1. Lokalizacja obiektu oraz jego charakterystyka: 

Wylot do morza, którego przedłużenie należy zaprojektować zlokalizowany jest w km 

330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu. Istniejący wylot wykonany został w 

2016 roku. Dokumentacja projektowa budowy wylotu jest dostępna na stronie 

internetowej link: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=91904  

Mapa powykonawcza kolektora wraz z opisem badania dna morskiego w rejonie wylotu 

stanowią załączniki do niniejszego opisu. Teren, na którym planuje się realizację 

inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, który jest dostępny na 

stronie internetowej Miasta Kołobrzeg link: 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2295 (Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 18 luty 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko 

Wschód.) 

W dniach 15.12.2016 r. oraz 21.12.2016 r. wykonano pomiary głębokości dna w osi 

rurociągu na przedłużeniu kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe do 

morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w kierunku północnym. 

Pomiar wykonano na odcinku o długości 130 m od końcówki rurociągu w kierunku 

otwartego morza (opis badań w załączeniu).  

2. Zakres rzeczowy zamówienia  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia: 

„Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie 

ul. Sułkowskiego” celem umożliwienia swobodnego wypływu wód opadowych z 

kolektora. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie: 

1) Projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

2) Projektów wykonawczych - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

(edytowalnej oraz pdf), 

3) Przedmiarów robót - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF oraz w 

formacie programu kosztorysującego), 

4) Kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF oraz w 

formacie programu kosztorysującego). 

5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu dla 

zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (edytowalnej oraz pdf). 

Wersja elektroniczna (pdf) dokumentacji powinna stanowić skan wersji 

papierowej (z podpisami, uzgodnieniami, warunkami, itp.) Pliki muszą być 

posegregowane i czytelnie opisane. 

2.2. Uzyskanie map do celów projektowych, 

2.3. Wykonanie badań batymetrycznych jeśli zajdzie taka konieczność, 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=91904
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2295
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2.4. Uzyskanie decyzji o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej 

(Dz.U.2016.2145 t.j. z dnia 2016.12.23) 

2.5. Wykonanie innych opracowań a w szczególności: raportu oddziaływania na 

środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) operatu wodnoprawnego, 

niezbędnych do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji (o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego) opinii oraz 

innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na 

budowę.  

2.6. Nadzór autorski pełniony będzie w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i obejmować będzie w szczególności: 

 

3. Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy w terminie najpóźniej do 30 października 

2018r. 

4. Wizja lokalna terenu 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia, a 

także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

5. Uwagi: 

1) Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur 

licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta 

Kołobrzeg.  

2) Niedopuszczalne jest stosowanie w dokumentacji projektowej nazw konkretnych 

produktów lub materiałów z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób 

wskazującej na producenta. Opis powinien być dokonany zgodnie z ustawą prawo 

zamówień publicznych. 

3) Specyfikacja techniczna musi odzwierciedlać w swojej treści warunki, w jakich 

będzie realizowana projektowana inwestycja. 

 

 


