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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-
wykonawczego podziemnej sieci sprężonego powietrza w Wojskowych Zakładach 
Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.  
 

I .  Cel, zakres i opis przedmiotu zamówienia.  
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej 

zrealizować cel Zamawiającego, którym jest zastąpienie istniejącej sieci sprężonego 
powietrza nową siecią. Istniejąca sieć wykonana jest z rur stalowych czarnych  
i prowadzona pod ziemią, przeważnie w kanałach ciepłowniczych obok sieci cieplnych. 
Sieć rozprowadza sprężone powietrze od budynku kompresorni do 9 obiektów,  
a jej szacowana długość wynosi ok. 650 m.b. Sprężone powietrze wytwarzane jest przez 
sprężarkę ATLAS COPCO typu GA55VSD o wydajności zależnie od obrotów  
26÷188 l/s przy ciśnieniu 7 bar.  

Nową sieć należy zaprojektować w jednej z nowych, bardziej bezpiecznych  
i efektywnych technologii; możliwe jest też zaadoptowanie rur np. gazowych,  
po wystawieniu przez producenta certyfikatu dla wykorzystania ich do rozprowadzania 
sprężonego powietrza. Projekt nowej sieci sprężonego powietrza należy skorelować  
z istniejącym już projektem remontu sieci ciepłowniczych, który zakłada zasypanie 
większości kanałów po wymianie sieci ciepłowniczej i pomija kwestię prowadzonego we 
wspólnych kanałach sprężonego powietrza. Rozwiązanie tego problemu 
najprawdopodobniej wymagało będzie wyznaczenia nowych tras dla sieci sprężonego 
powietrza. Za takim rozwiązaniem przemawia też konieczność zaprojektowania robót 
tak, aby istniejąca sieć sprężonego powietrza mogła cały czas funkcjonować, a przerwa 
w dostawie sprężonego powietrza na poszczególne obiekty była skrócona wyłącznie  
na okres niezbędny do wykonania krytycznych prac, jak przełączenia w obrębie 
sprężarkowni i poszczególnych obiektów.  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem niezbędnych map, uzgodnień, zezwoleń, decyzji - o ile takie będą 
wymagane (w tym KIP, operaty, decyzje środowiskowe, prawomocne pozwolenie  
na budowę czy skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych objętych 
projektem).  

Pracami projektowymi należy objąć odcinki sieci od sprężarek do poszczególnych 
obiektów, włącznie z wejściową armaturą odcinającą, urządzeniami do pomiarów 
przepływu i ciśnienia dla obiektów oraz  wstępnymi urządzeniami uzdatniającymi 
w obiektach. 

Prace projektowe powinna poprzedzić analiza zapotrzebowania w sprężone powietrze 
pod względem jego ilości, jakości, ciśnienia oraz zużycia w czasie. Dobór średnic 
projektowanych sieci i przyłączy powinien być przyjęty w oparciu o obliczenia 
hydrauliczne wykonane na podstawie wskazanej analizy z uwzględnieniem przyszłych 
potrzeby zakładów oraz wydajności zamontowanej sprężarki. Wyniki obliczeń winny być 
zamieszczone w projekcie.    
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II. Zawartość i przekazanie dokumentacji: 
O p r a c o w a n i e  p r o j e k t o w e  p o w i n n o  o b e j m o w a ć  w  s z c z e g ó l n o ś c i :  

1. Kompletny pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowane zgodnie 
z przepisami ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i przepisami 
wykonawczymi tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 i Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 
ze zm. ) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia. Projekty należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. Pliki w 
wersji elektronicznej powinny być możliwe do edycji (doc., xls), graficzna część 
dokumentacji projektowej opracowana w programie AutoCad z możliwością 
otwierania i przeglądania w programie Adobe Reader, oraz w formie plików 
graficznych.   

2. Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
Specyfikacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej  
i wersji elektronicznej (pdf i  edytowalny doc).  

3. Szacunkowy kosztorys i przedmiar robót sporządzone zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie rozporządzeniami (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 i 2458). Kosztorys 
i przedmiar należy sporządzić w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i wersji 
elektronicznej (pdf i edytowalny xls).  

I I I .  Wytyczne projektowania, wymagania Zamawiającego dotyczące 
przedmiotu zamówienia.  
 

1. Sieci i przyłącza należy projektować w sposób umożliwiający wykonanie prac 
eksploatacyjno-remontowych, oraz usuwanie awarii. 

2. Przy sporządzaniu dokumentacji wymagane jest zastosowanie przez 
Wykonawcę optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych  
i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego 
typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego, uwzględniających 
niskie koszty eksploatacji. 

3. Przyjęte rozwiązania muszą być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały 
dla Zamawiającego (chodzi również o czytelną formę graficzną). 

4. Rysunki muszą obejmować wszystkie szczegóły instalacji i przedstawiać  
je w sposób jednoznaczny, należy zwracać uwagę na poprawność i kompletność 
rozwiązań przejść przez przegrody, podparć oraz punktów stałych rurociągów, 
jak również mocowań urządzeń. 

5. Rozwiązania projektowe muszą być realne do wykonania, zgodne ze sztuką 
inżynierską, obowiązującymi normami oraz przepisami szczegółowymi. 

6. Specyfikacje muszą być kompletne w odniesieniu do występujących w projekcie 
elementów i obejmować dostępne materiały i urządzenia; opis specyfikacji 
powinien w sposób jednoznaczny przedstawiać dany element; nie jest 
dopuszczalne używanie symboli z nieobowiązujących katalogów elementów 
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bez dołączenia kart katalogowych autoryzowanych przez odpowiedniego 
projektanta (data / podpis) i adaptowanych do wymogów konkretnego projektu. 

7. Zastosowanie elementów z katalogów lub innych dokumentacji producentów 
urządzeń wymaga dołączenia odpowiedniej karty katalogowej względnie strony 
z dokumentacji, z zamieszczoną autoryzacją przez projektanta (data i podpis).  

8. Dokumentacja projektowo-wykonawcza musi zawierać wszystkie elementy 
umożliwiające realizację inwestycji będącej przedmiotem wykonywanego 
zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz być kompletna pod 
kątem prawnym i funkcjonalnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 
w szczególności winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi 
przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie  
z zakresem prac projektowych. 

9. Projekt powinien być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiednich specjalnościach oraz być zatwierdzony przez 
rzeczoznawców, o ile jest to wymagane. 

10. Proces projektowania powinna poprzedzić wizja lokalna i wykonanie 
inwentaryzacji, badań, pomiarów, uzgodnień z innymi instytucjami itp. 
czynności w zakresie niezbędnym do realizacji zadania; w wyniku 
przeprowadzonych czynności możliwe jest uzgodnienie drobnych korekt 
założeń projektowych. 

11. Wszelkie wymagane dokumenty, jak mapy, opinie, inwentaryzacje, uzgodnienia 
z innymi instytucjami, zgody niezbędne do wykonania zamówienia, 
Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

12. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-wykonawczej Wykonawca 
obowiązany jest konsultować i uzgadniać realizowane opracowanie w zakresie 
rozwiązań funkcjonalno–technologiczno–materiałowych z uprawnionymi 
przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami wskazanymi 
przez Zamawiającego oraz do uwzględniania na każdym etapie projektowania 
wytycznych i sugestii Zamawiającego, chyba że kolidują one z obowiązującymi 
przepisami prawa lub normami budowlanymi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę 
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. Za wykonanie nadzoru autorskiego w wymiarze 1 wizyta / na 1 
miesiąc nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie. 
Koszt dodatkowych wizyt w trakcie ustalenia realizacji inwestycji  
do uzgodnienia. 

14. W ramach ww. nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się, na wezwania 
Zamawiającego, do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością 
rozwiązań technicznych, materiałowych i  użytkowych z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, a ponadto do uzupełniania szczegółów 
dokumentacji projektowej, wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji 
inwestycji oraz do uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru Zamawiającego. Jeżeli wniesione w tym trybie zmiany 
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dokumentacji projektowej są niezbędne i wynikają z okoliczności zależnych jak 
i niezależnych od Wykonawcy, za ich wprowadzenie nie przysługuje 
Wykonawcy odrębne wynagrodzenie. 

15. W przypadku błędów w projektach, lub braku możliwości realizacji przyjętych 
rozwiązań technicznych Wykonawca zapewni bezpłatny nadzór autorski  
i przedstawi rozwiązania zamienne umożliwiające realizację zadania. Nadzór 
taki wymagany będzie w każdym czasie, kiedy wystąpi przywołana przyczyna 
w okresie realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia. Przyjazd 
projektanta na budowę nastąpi następnego dnia po zgłoszeniu takiej potrzeby 
przez Zamawiającego. Termin przedstawienia rozwiązania zamiennego –  
do trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wszelkie zmiany w projektach 
muszą być wykonane w formie projektu powykonawczego w ramach 
bezpłatnego nadzoru autorskiego.   

16. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub wprowadzania zmian  
w dokumentacji projektowej na każde żądanie organów nadzoru budowlanego, 
nawet wtedy, gdy pobrał już wynagrodzenie za wykonanie zadania.  

17. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające  
z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego  
i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować 
jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

18. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do 
dokumentacji, o której mowa powyżej, w tym także prawo do zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty za wykonany projekt. 
 

IV. Warunki odbioru projektu (przedmiotu umowy). 

1. Faktyczne wykonanie przedmiotu umowy będzie podstawą do zgłoszenie 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o czym należy zawiadomić 
Zamawiającego pisemnie w terminie nie krótszym niż dwa dni robocze. 

2. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania 
sprawdzenia jej jakości i kompletności. 

3. Sprawdzenia jakości i kompletności dokumentacji Zamawiający dokona  
w terminie 14 dni od daty jej odbioru składając oświadczenie o braku 
zastrzeżeń do dokumentacji, ewentualnie zgłaszając swoje zastrzeżenia. 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej 
niezależnie od terminu ich ujawnienia, Wykonawca jest zobowiązany  
z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego do ich usunięcia,  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Odbiory dokumentacji projektowej nastąpią w formie protokołów zdawczo-
odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.   

V. Warunki gwarancji: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na 
całość opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Okres trwania 
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gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji projektowo-
wykonawczej i trwa nie krócej niż 3 lata od dnia następującego po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez 
Zamawiającego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowo-wykonawczej  
w okresie gwarancji, Wykonawca niezwłocznie, w uzasadnionym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, wykona i przedłoży Zamawiającemu 
poprawne rozwiązania projektowe. 

3. Ilekroć Wykonawca, na podstawie gwarancji lub rękojmi obowiązany będzie do 
usunięcia wad przedmiotu umowy już po dacie zrealizowania inwestycji, 
dokona on tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie 
pozwalającym na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia 
wszelkich konsekwencji tych wad; usuwanie zgłoszonych wad, będzie 
następować niezwłocznie po wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, nie dłużej 
jednak niż w terminie 7 dni. 

4. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad przedmiotu umowy stwierdzonych 
w okresie gwarancji obowiązują kary umowne, jak za niedotrzymanie terminu 
realizacji umowy. 
 

VI. Składanie ofert. 

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, przeprowadzeniem 
wizji lokalnej oraz uzyskaniem samemu i na własną odpowiedzialność 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty 
ponosi Wykonawca. 

2. Szczegóły wizji lokalnej i termin jej przeprowadzenia Wykonawca powinien 
uzgodnić z Zamawiającym (pod nr tel. 081 8830122 tel. wew. 296 - Longin 
Dobrecki lub 218 – Dariusz Kamola) z dwudniowym wyprzedzeniem. Podczas 
wizji lokalnej Wykonawca może zapoznać się z projektem remontu sieci 
cieplnych i schematem sieci sprężonego powietrza. 

3. W ofercie oprócz ceny należy wskazać termin realizacji zadania (termin 
sugerowany - do pięciu miesięcy od podpisania umowy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: Longin Dobrecki  
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. 
Oddział w Dęblinie  


