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ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Usługi: wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy niżej 

wymienionych ulic znajdujących się na terenie miasta Milanówka.  
Część nr 1: Opracowanie projektowe pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej na terenie miasta  Milanówka” 
wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 
Część nr 2: Opracowanie projektowe pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego na terenie miasta  Milanówka” 
wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 
Część nr 3: Opracowanie projektowe pn. „Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta  Milanówka” wraz 
z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 
Część nr 4: Opracowanie projektowe pn. „Przebudowa ulicy Północnej na terenie miasta  Milanówka” 
wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 
Część nr 5: Opracowanie projektowe pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego na terenie miasta  Milanówka” 
wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 

 
1.2.  Informacje dodatkowe: 

1) ulice objęte zamówieniem zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej; 
2) w ulicach tych znajdują się media tj. wodociąg, kanał sanitarny, energia elektryczna, gazociąg, infrastruktura 

telekomunikacyjna; 
3) w rejonie ulic do zaprojektowania nie ma kanalizacji deszczowej – sugerowany do zaprojektowania system 

odwadniający to montaż studni chłonnych z systemem rozsączania; 
4) ze wstępnego rozeznania wynika, iż będzie zachodzić konieczność przebudowy niektórych odcinków sieci 

energetycznej lub telekomunikacyjnej – w przypadku zaistnienia kolizji nieprzewidzianych w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia projektant będzie zobowiązany do przedstawienia rozwiązana projektowych 
usunięcia kolizji i opracowania odrębnych opracowań branżowych dla tych kolizji wraz z niezbędnymi 
opiniami  i uzgodnieniami w tym zakresie; 

5) w przypadku usunięcia zadrzewienia projektant będzie również zobowiązany do pozyskania na ten cel 
niezbędnych opinii i uzgodnień; 

6) Wykonawca zaprojektuje ścieżki rowerowe w miejscach, gdzie pozwalają na to  
parametry techniczne ulic objętych zamówieniem; 

7) Wykonane projekty muszą obejmować również chodniki – w miarę możliwości technicznych chodniki 
winny być zaprojektowane obustronnie; 

 
2. Dane istniejących ulic objęte projektem: 
2.1. ulica Spacerowa: 

1) na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Krasińskiego z istniejącym parkingiem vis a vis sklepu „SPOŁEM” 
przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego; 

2) długość trasy objętej projektem ok. 493 m; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 13,00-13,40 m; 
4) Podstawowe parametry projektowe: 

a) droga gminna klasy – L, 
b) kategoria ruchu – KR 2, 
c) odwodnienie do zaprojektowania, 
d) przebudowa przepustów w miarę potrzeb, 
e) chodnik - do zaprojektowania, 
f) uspokojenie ruchu - do zaprojektowania, 
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g) w poszczególnych miejscach kolidujące zadrzewienie oraz infrastruktura energetyczna i 
telekomunikacyjna. 

2.2. ulica Krasińskiego: 
1) na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego, 
2) długość trasy objętej projektem ok. 635 m; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna ok. 12-11,4 m, 
4) Podstawowe parametry projektowe: 

a) droga gminna klasy – L, 
b) kategoria ruchu – KR 2, 
c) odwodnienie do zaprojektowania – sugerowane w poboczu z prawej strony drogi od strony ul. 

Kościuszki, 
d) przebudowa przepustów w miarę potrzeb, 
e) chodnik – istniejący chodnik do przeprojektowania, 
f) uspokojenie ruchu - do zaprojektowania, 
g) w poszczególnych miejscach kolidujące zadrzewienie oraz infrastruktura energetyczna i 

telekomunikacyjna. 
2.3. ulica Parkowa: 

1) na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Północnej, 
2) długość trasy objętej projektem ok. 910 m, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających zmiennej 11,2 – 12 m, 
4) Podstawowe parametry projektowe: 

a) droga gminna klasy – L, 
b) kategoria ruchu – KR 2, 
c) odwodnienie do zaprojektowania, 
d) przebudowa przepustów w miarę potrzeb, 
e) chodnik - do zaprojektowania, 
f) zjazdy – do zaprojektowania – ok. 45 szt., 
g) uspokojenie ruchu - do zaprojektowania, 
h) w poszczególnych miejscach kolidujące zadrzewienie oraz infrastruktura energetyczna i 

telekomunikacyjna. 
2.4. ulica Północna:  

1) na odcinku od ronda  do istniejącej nawierzchni kostkowej, 
2) długość trasy objętej projektem ok. 440 m, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających zmiennej szerokości pasa drogowego od ok. 13 do 9,80 , 
4) Podstawowe parametry projektowe: 

a) droga gminna klasy – L, 
b) kategoria ruchu – KR 2, 
c) odwodnienie do zaprojektowania, 
d) przebudowa przepustów w miarę potrzeb, 
e) chodnik – częściowo po prawej stronie drogi od ronda wymaga doprojektowania, 
f) zjazdy – do zaprojektowania – ok. 16 szt., 
g) uspokojenie ruchu - do zaprojektowania, 
h) w poszczególnych miejscach kolidujące zadrzewienie oraz infrastruktura energetyczna i 

telekomunikacyjna. 
2.5. ulica Grodeckiego:  

1) na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Północnej , 
2) długość trasy objętej projektem ok. 897 m; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających przy szerokości zmiennej 12-12 m, 
4) Podstawowe parametry projektowe: 

a) droga gminna klasy – L, 
b) kategoria ruchu – KR 2, 
c) odwodnienie do zaprojektowania, 
d) przebudowa przepustów w miarę potrzeb, 
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e) chodnik –do zaprojektowania, 
f) zjazdy – do zaprojektowania – ok. 42 szt., 
g) uspokojenie ruchu - do zaprojektowania, 
h) w poszczególnych miejscach kolidujące zadrzewienie oraz infrastruktura energetyczna i 

telekomunikacyjna. 
 

3. Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie prac projektowych z uwzględnieniem niżej wymienionej 
dokumentacji: 

3.1. Dokumentacja projektowa dla każdej z części zamówienia musi zawierać: 
a) Projekt budowlany       - w 5 egz.; 
b) Projekt wykonawczy        - w 5 egz.; 
c) Projekt docelowej organizacji ruchu      - w 3 egz.; 
d) Ewentualne Projekty branżowe oraz w razie potrzeby projekty przebudowy kolizji - w 5 egz.; 
e) Badania geotechniczne; 
f) Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót   - w 2 egz.; 
g) Przedmiar robót        - w 2 egz. ; 
h) Kosztorys inwestorski        - w 2 egz.; 
i) informacja BIOZ (jeżeli będzie wymagana)      - w 2 egz.; 

3.2. Projekt budowlany musi zawierać: 
a) Kopię mapy zasadniczej,  
b) Projekt zagospodarowania terenu,  
c) Projekt architektoniczno- budowlany, 
d) Wymagane opinie i uzgodnienia,  
e) Wymagane uprawnienia projektantów i przynależność do OIIB,  
f) Oświadczenie, że wykonana dokumentacja jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami oraz 

normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
g) Pierwszy egzemplarz projektu budowlanego (Inwestorski) powinien zawierać oryginały wszystkich 

opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.  
3.3. Projekt wykonawczy musi zawierać: 

1) Część opisowo-obliczeniową, 
2) Opis techniczny, 
3) Wszystkie niezbędne obliczenia 

Ponadto projekt musi zawierać: 
a) Projekt drogowy, 
b) Projekt stałej organizacji ruchu, 
c) Projekt odwodnienia ulicy, 
d) Inwentaryzację i gospodarkę istniejącą zielenią, 
e) Projekt zieleni uzgodniony z referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, 
f) Projekty związane z usunięciem kolizji wynikających z nowego  rozwiązania projektowego wraz z 

protokołem z narady koordynacyjnej, 
g) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, 
h) Przedmiary robót, 
i) Kosztorys inwestorski, 
j) Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

przepisów ustawy Prawo budowlane (art. 20), 
k) Klauzula o kompletności dokumentacji. 

3.4. Ponadto dokumentacja projektowa dla każdej z części zamówienia musi zawierać: 
a) Inwentaryzację drzew i badania geotechniczne, 
b) Kopię uprawnień Projektantów i przynależność do OIIB oraz oświadczenie, że wykonana dokumentacja 

jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami, nomami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, 

c) wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, zgody i uzgodnienia lub warunki, w tym decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli będzie wymagana, operat wodno-prawny, jeśli będzie on 
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wymagany, decyzje środowiskową ewentualnie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeśli 

będzie on wymagany,  
d) wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, zgody i uzgodnienia lub warunki konieczne do otrzymania 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót 
budowlanych, 

e) część kosztową, w ramach której uwzględnić należy: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 
f) część rysunkową, w ramach której uwzględnić należy: Plan orientacyjny, Plan sytuacyjny (podkłady 

geodezyjne 1:500 – mapa numeryczna), przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, 
szczegóły. 
 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub 
uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

5.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.),  
5.2. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 43, poz. 430), 
5.3. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 

63 poz.735), 
5.4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),    

5.5. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 

6. Powyższe zostanie potwierdzone przez Projektanta w formie klauzuli o prawidłowości i kompletności 
opracowania projektowego. 

7. W trakcie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania przyjmowanych rozwiązań 
projektowych z Zamawiającym. 

8. Wykonawca otrzyma pisemną akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

9. Wszystkie materiały do projektowania Projektant pozyska we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

10. Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące wymagania – winna m. in.:  
10.1. być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
10.2. służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych oraz do realizacji, na jej podstawie, pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego 
do ich wykonania, a następnie użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

10.3. określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia  w sposób umożliwiający zachowanie 
uczciwej konkurencji, 

10.4. określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i 
urządzeń, 

10.5. wskazywać rozwiązania zagospodarowania odpadów. 

 

11. Forma przekazania dokumentacji: 
11.1. Wykonawca  obowiązany jest  przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia zarówno w formie 

tradycyjnych opracowań papierowych, jak również w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz  pakietu 
MS Office, bądź jego odpowiedniku z możliwością edytowania i zapisywania, a także w postaci plików 
graficznych.  

11.2. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację osobno dla każdej z części objętej zamówieniem. 
11.3. Projektant dostarczy dokumentację wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta, że 

dokumentacja projektu została wykonana zgodnie z Umową, rozporządzeniem określającym zakres prac 
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projektowych, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz normami oraz że dokumentacja 
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

11.4. Projektant dostarczy na koszt własny kompletną dokumentację do siedziby Zamawiającego: ul. Spacerowa 4, 
05-822 Milanówek, I piętro do Referatu TOM.  

11.5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie protokół 
odbioru podpisany przez obie Strony Umowy. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. 

11.6. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część protokołu 
odbioru. 
 

II. Nadzór autorski 
1. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do prowadzenia nadzoru autorskiego nad 

prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytności w terenie w czasie prowadzenia robót 
budowlanych.  

1.1. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy, która 
określi warunki jego sprawowania oraz szczegółowe warunki płatności.. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych będzie obejmować,w szczególności: 
2.1. wykonywanie czynności przewidzianych Prawem budowlanym, 
2.2. udział w komisjach i naradach technicznych,  
2.3. udział w odbiorach robót budowlanych,  
2.4. udział w próbach instalacjach i rozruchach (w razie koniczności), 
2.5. aktualizację dokumentacji dla potrzeb kontynuowania prac budowlanych, 
2.6. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 
2.7. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 
2.8. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji, 
2.9. udzielania odpowiedzi w sprawach przyjętych rozwiązań projektowych na potrzeby pytań zgłaszanych do 

Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych. 

3. Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do Dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu do 
dziennika budowy wymaga każdy pobyt na budowie także w takich przypadkach, gdy osoba wykonująca 
czynności nadzoru autorskiego nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do prowadzonych robót 
budowlanych.  

4. Nadzór autorski jest pełniony do końca realizacji inwestycji wynikającej z dokumentacji technicznej, w tym 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów, których zakres obejmuje niniejszy przedmiot 
zamówienia. 

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania na 
wybór wykonawcy nadzoru autorskiego oraz wyboru w toku w/w postępowania innego podmiotu niż 
Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, za opracowanie dokumentacji projektowej, 
wyraża zgodę na prowadzenie nadzoru autorskiego przez inny podmiot. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
od Projektanta wszelkie niezbędne zgody w tym zakresie, w tym w szczególności upoważnienie udzielone przez 
projektanta podmiotowi wykonującemu nadzór autorski do wykonywania osobistych praw autorskich do 
projektu i dostarczyć je do siedziby Zamawiającego. 

6. Prawa autorskie: 
6.1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, autorskie prawa 

majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 
powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu zawarcia niniejszej 
Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931), tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, 
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laserową oraz techniką cyfrową, przez wprowadzenie do pamięci komputera (w tym RAM, twardy dysk i 
serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet - w szczególności on-line; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu 
bez ograniczeń ilościowych, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy na dowolnym nośniku, na 
którym utwór utrwalono; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonywanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
tym w szczególności za pośrednictwem sieci informatycznych – typu Internet lub Intranet, on-line, na 
stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na życzenie; 

4) w zakresie modyfikacji całości lub części utworu – prawo do korekt, zmian, przeróbek, prawo do łączenia 
całości lub fragmentów z innymi utworami.  

6.2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów powstałych w 
wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów oraz 
udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów. 

6.3. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworów, w ramach wynagrodzenia umownego, 
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności nośnika, na którym zostaną 
utrwalone poszczególne utwory.  

6.4. Przejście majątkowych praw autorskich do utworów, prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do utworów oraz prawa własności nośników, na których zostaną utrwalone poszczególne utwory 
na Zamawiającego nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę poszczególnych nośników z 
utworami a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. 

6.5. Przejście majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 6.1, oraz prawa zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 6.2, nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

6.6. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie przedmiotu zamówienia w sieci internetowej i jego powielanie dla 
potrzeb postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

6.7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do 
utworów oraz upoważnia Zamawiającego do podjęcia w jego imieniu decyzji o terminie i sposobie pierwszego 
udostępnienia poszczególnych utworów.  

6.8. W celu wyłączenia ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że: kosztorysy inwestorskie, przedmiary 
robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót nie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie korzystają z ochrony w tej ustawie przewidzianej. 

 
III. Pozostałe informacje: 
 
1. Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do współpracy i koordynacji prac projektowych z 

Wykonawcą zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka 

oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego”. 
2. Podstawą odbioru prac są Protokoły zdawczo – odbiorcze, które będą podstawą do wystawienia faktury i 

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie 

zamówienia.  
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady 
wykonanych robót na podstawie tych projektów, jednak nie później niż w okresie 5 lat od bezusterkowego 
odbioru niniejszego przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po przekazaniu i przyjęciu przez Zamawiającego pełnej 
dokumentacji projektowej. 

 


