Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu
zamówienia
opis przedmiotu zamówienia:
1.Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:

1

W ramach zadania inwestycyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do
zaprojektowania

sieci

światłowodowej

zgodnie

z

projektem

inwestycyjnym i wskazówkami Zamawiającego.
2

Opracowanie szczegółowej koncepcji sieci światłowodowej

3

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego

4

Wykonanie prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji z
istniejącą infrastrukturą

5

Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę

6

Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym
mowa we właściwych przepisach prawa

7

Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z zatwierdzoną
przez

Zamawiającego

zasadami

wiedzy

wykwalifikowane

koncepcją

technicznej
i

sieci

i

posiadające

światłowodowej,

architektonicznej
uprawnienia

przez

umową,
osoby

architektoniczno

–

budowlane w wymaganym zakresie.
8

Dokumentacja
projektanta,

że

obowiązującymi
Oświadczenie

projektowa
projekt

opatrzona

budowlany

przepisami
to

będzie

będzie

oraz

w

oświadczenie

został

wykonany

zasadami

wiedzy

stanowić

integralną

zgodnie

z

technicznej.

część

projektu

budowlanego.
9

Wykonawca zobowiązuje się przygotować i uzyskać wszelkie wymagane
uzgodnienia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności projekt
organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego, niezbędne mapy do
celów opiniodawczych i projektowych. Zamawiający udzieli w tym celu
Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

10 Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w
wersji papierowej (projekt budowlany w pięciu egzemplarzach; projekt
wykonawczy w 3 egzemplarzach; kosztorysy w 3 egzemplarzach;
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 3

egzemplarzach) i elektronicznej na nośniku CD bez możliwości edycji w
formacie *.pdf lub równoważnym i przekazać ją Zamawiającemu.

1.Etapy wykonania zakresu rzeczowego
Prace projektowe mające na celu wykonanie projektu budowlanego
podlegającego zgłoszeniu budowlanemu lub pozwoleniu na budowę robót
budowlanych pozwalających na realizację opisanego poniżej projektu
inwestycyjnego:

Nazwa etapu
Wykonanie dokumentacji projektowej
koniecznej do uzyskania pozwolenia
budowlanego lub decyzji równoważnej
wydanej przez odpowiedni organ
administracji publicznej w
miejscowości Ustrzyki Dolne:

Termin
uzyskania
prawomocne
go zgłoszenia
lub
pozwolenia
na budowę
Sierpień 2014r.

ul. Bieszczadzka
ul. PCK 50 - UL. Strwiążyk
ul. Gombrowicza 21 do Łukasiewicza 2
ul. Jagiellońska 42 do PCK 50
ul. Gombrowicza 13 - ul. Gombrowicza 11
ul. Gombrowicza 11 - ul. Jagiellońska 48
ul. Gombrowicza 3 - ul. Stefana Batorego 34
ul. Gombrowicza - ul. Ogrodowa 3
ul. Pionierska 4 - ul. Nowa 1
ul. Pionierska 4 - ul. Wyzwolenia
ul.1-go Maja 39 - ul. Plac Chopina 5,6,7,9
Sieć przyłączy abonenckich od sieci
światłowodowej w Ustrzykach Dolnych
125szt
Sieć światłowodowa z miejscowości Równia
do miejscowości Hoszowczyk na długości
2 300m

Sierpień 2014r.

Sieć światłowodowa z miejscowości Hoszów
do miejscowości Moczary na długości
2 500m
Sieć przyłączy abonenckich od sieci
światłowodowej w miejscowościach
Hoszowczyk i Moczary 35szt

Wrzesień
2014r.

Wrzesień
2014r.

Wrzesień
2014r.

