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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy nr ………… /CO/ŁP/2020 

 

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPZ 

/wersja ujednolicona z dn. 16 marca 2020 r./ 

 

Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg 

spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu. 

1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji wykonawczej 

odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym 

wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako 

„Projekt”) w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ), a także z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego Projektu w zakresie 

określonym w § 6 wzoru umowy i przekazaniem Zamawiającemu opracowanego przedmiaru 

robót i kosztorysu inwestorskiego, decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu 

2. CPV: 

71320000-7: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. Obszar objęty zadaniem: 

1) Lokalizacja: Park Południowy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

2) Powierzchnia całkowita : 65 466,12 m2  

3) Szacowana rozległość dróg z nawierzchnią mineralną (mb):  

a) 2000,00 mb nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej z wykorzystaniem płaskownika 

stalowego o parametrach nie mniejszych niż 5x60 mm a nie większych niż 8x100 mm jako 

obrzeża nawierzchni, 

b) projekt dróg zakładający powielenie przebiegu dróg z koncepcji opracowanej przez mgr inż. arch. 

kraj. Łukasza Przybylaka – Kierownika Działu Ogrodowego Muzeum, 

c) projekt dróg uwzględniający rozbiórkę istniejących, ahistorycznych dróg spacerowych o 

bitumicznej warstwie wierzchniej, 

d) projekt uwzględniający gospodarkę drzewostanem dla istniejących drzew mogących wejść w 

kolizję z projektowanym układem drogowym, 

e) wskazanie rzędnych skrajni projektowanych dróg z zagęszczeniem punktów pomiarowych na 

skrzyżowaniach i projektowanych zakrętach w układzie rzeczywistym,  

4. Informacje ogólne 

1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej 

staranności. 
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2) Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe oraz kosztowe.  

3) Wykonawca dokumentacji musi uzyskać, własnym staraniem i na własnym koszt, 

wszystkie wymagane przepisami prawnymi opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje 

administracyjne dla zaprojektowanego obiektu. 

4) Dokumentacja projektowa musi być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 

Wykonawcę z Zamawiającym.  

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako realizację Projektu 

a) 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej projektu wykonawczego,  

b) po 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej przedmiaru robót, kosztorysów 

inwestorskich, specyfikacji technicznych i informacji dotyczących BIOZ; przy czym 

wersje elektroniczne będą zapisane na płycie CD, w formacie zgodnym z programem w 

którym były opracowane, w formacie dwg rysunku wektorowego projektu (zgodnym z 

oprogramowaniem Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016) oraz w formacie PDF.3.  

c)  decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu  

d) prawomocne pozwolenie na budowę dla Projektu 

6) Zamawiający udostępnia: 

a) Szkic koncepcji odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu drogowego w Parku 

Południowym wraz z plikiem CAD (załącznik nr 1 do OPZ) 

b) Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca m.in. koncepcji 

rekonstrukcji XIX wiecznego układu drogowego Parku Południowego wraz z jego rozbudową 

na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie położonego przy ul. Stanisława 

Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie (załącznik nr 3 do OPZ). 

5. Terminy, odbiory, płatności: 

1) Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 17 lipca 2020 r. 

2) Zamawiający przewiduje jeden odbiór, tzw. końcowy. 

3) Za należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty 

4) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone 

jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego. 

5) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w Projekcie obciążają Wykonawcę. 

6) Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 7 

umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

7) Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury za 

wykonane  przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego.    

8) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

9) Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

(protokół zdawczo-odbiorczy odbioru Przedmiotu umowy). 

10) Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający dokonał dyspozycji przelewu. 

11) Na fakturze Wykonawca zobligowany jest umieścić klauzulę „kurator zadania Łukasz 

Przybylak” 
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6. Informacje szczegółowe 

1) Wytyczne szczegółowe dla Projektu: 

a) nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, 

b) nawierzchnia drogi o charakterze pieszo-jezdnym zdolnym unieść pojazdy do 3,5 tony, o 

dwukierunkowym spadku prostopadłym do osi drogi (w granicach 1-1,5% nachylenia), 

c) warstwa podbudowy odpowiednia dla wodoprzepuszczalnej warstwy wierzchniej, 

d) obrzeża wykonane z płaskownika stalowego kotwionego w gruncie – punktowo. Płaskownik o 

parametrach 5x60 mm, 

e) odcinki płaskownika spawane ze sobą z założeniem zapasu nie mniejszego niż 5 cm, 

2) Zakres usługi: 

a) opracowanie dokumentacji wykonawczej dla odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu 

dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie 

b) przekazanie Zamawiającemu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków dla Projektu,  

c) przekazanie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu 

d) przekazanie autorskich praw majątkowych dla Projektu w zakresie określonym w § 6 wzoru 

umowy, 

3) Zamawiający informuje, że dokumentacja o której mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu powinna 

zostać wykonana na podstawie będących w posiadaniu Zamawiającego i udostępnianych 

Wykonawcy dokumentów o których mowa w pkt. 6 ustępu 4 niniejszego OPZ i stanowiących 

załączniki do niniejszego dokumentu. 

4) Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie wykonanie w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej (edytowalnej w formatach doc, pdf, xls, dwg/dxf lub innym programie 

projektowym i spakowana w postaci archiwum ZIP.) niżej wymienionej dokumentacji: 

a) projekt wykonawczy ze specyfikacjami technicznymi zawierającymi zbiory wymagań w 

zakresie wytrzymałości materiałów, technologii oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych prac, w tym zawierający: 

 część opisową i rysunkową ze szczegółowymi rozwiązaniami w miejscach styku 

projektowanej nawierzchni z nawierzchnią drogi ppoż;  

 część opisową i rysunkową ze szczegółowymi rozwiązaniami dla nawierzchni mostu 

parkowego i uwzględnieniem dodatkowego drenażu w miejscu styku drogi o nawierzchni 

mineralnej z nawierzchnię nieprzepuszczalną (mostm);  

 część opisową i rysunkową ze szczegółowymi rozwiązaniami dla zakończenia dróg o 

nawierzchni mineralnej w miejscu jej styku z układem kaskady będącej fragmentem 

drogowego układu pieszego, 

 część opisową i rysunkową ze szczegółowymi rozwiązaniami dla odcinków dróg 

szczególnie narażonych na okresowe zalewanie wodami powierzchniowymi (np. odcinek 

pomiędzy Kaskadą a Jeziorem Wilanowskim). 

 część opisową i rysunkową ze szczegółowymi rozwiązaniami w miejscach o większym 

nachyleniu terenu tj. z uwzględnieniem powierzchniowych odpływów wody opadowej o 

formie zgodnej z rozwiązaniami stosowanymi w parkach historycznych datowanych na wiek 

XIX;  
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 szczegółowe wskazania w części opisowej i rysunkowej w zakresie stosowania rozwiązań 

minimalizujących ryzyko uszkodzenia strefy korzeniowej istniejących drzew sąsiadujących 

bezpośrednio z projektowanym układem drogowym, 

 część dotyczącą sposobu wykonywania prac oraz wytycznych do harmonogramu demontażu 

i utylizacji istniejącej nawierzchni wraz z jej podbudową; 

 część dotyczącą sposobu wykonania prac określonych w projekcie budowy nawierzchni 

parkowego układu drogowego,  

b) przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim, 

c) informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu uwzględnione w planie BIOZ 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

5) Dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień 

przekazania jej Zamawiającemu, przepisy prawa, wytyczne zawarte w tematycznych przepisach 

szczegółowych, Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa będzie 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie zgodna z 

ustawą prawo zamówień publicznych w szczególności pozbawiona będzie nazw własnych 

określających poszczególne marki i nazwy wyrobów technicznych pozwalające identyfikować 

konkretnego producenta bądź dostawcę rozwiązania technicznego. Przewidziane do użycia 

materiały budowlane oraz urządzenia przewidziane do zastosowania zostaną opisane w ten 

sposób, że podane zostaną wymagania techniczne i jakościowe jakie powinny one spełniać. Opis 

materiałów i urządzeń nie może ograniczać zasad wolnej konkurencji.   

6) Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. 

Dokumentacja projektowa na każdym etapie (projekt budowlany i wykonawczy) wykonawstwa 

musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać 

pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.  

7) W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 

pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 

także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie. 

8) Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanowić 

będzie podstawę do przeprowadzenia odrębnego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych dla wyłonienia wykonawcy prac objętych projektem. Wykonawca zapewni, że 

dokumentacja projektowa będzie zgodna z przepisami art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do OPZ – Szkic koncepcji odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu drogowego 

w Parku Południowym  

2. Załącznik nr 2 do OPZ – Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dotycząca m.in. koncepcji rekonstrukcji XIX wiecznego układu drogowego Parku Południowego wraz 

z jego rozbudową na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie położonego przy ul. 

Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie  
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