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    Opis przedmiotu zamówienia 

 
 [przedmiot zamówienia] 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Opracowaniu koncepcji  
rozbudowy ulicy Zagórze, w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa ul. Zagórze” – zad. 2022/02 na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Środkowej 
o długości ok. 410 m. 

1. W ramach prac należy uwzględnić m.in.: 
a) wykonanie koncepcji rozbudowy drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, 

chodników, zjazdów, poboczy, 
b) odwodnienie pasa drogowego, 
c) opracowanie branżowe polegające na wskazaniu kolizji z układem drogowym, 
d) oświetlenie drogi. 

2. Zakres koncepcji obejmuje (3 egz. wraz z wersją elektroniczną): 
a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, 
b) przekroje normalne, 
c) mapę z wskazaniem podziałów działek wraz z ich powierzchnią, 
d) kosztorys inwestorski - szacunkowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w radach technicznych, posiedzeniach                            
i spotkaniach na żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,  
na wniosek Zamawiającego. 

 
 [zobowiązania Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:  
a) wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego, 
b) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
c) obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym, 
d) obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    
na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

3. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części pod 
względem formalnym w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez 
Wykonawcę. 

4. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez 
Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego 
poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni                      
od daty złożenia. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części 
dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak 
należytej współpracy Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędów w wykonanej dokumentacji, 
wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie  
na dokumentacji niezbędne poprawki. 
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