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  Część III SIWZ 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Dokumentacja projektowa na przebudowę /remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowę przepławki 

przy jazie: 

1. Projekt przebudowy / remontu jazu ulgowego w km 27+450 kanału Redy, 

2. Projekt elektryfikacji i automatyzacji jazu ulgowego, 

3. Projekt budowy przepławki.   

 
1. Opis stanu istniejącego 

Piętrzenie na stopniu Wejherowo (Bolszewo) na Redzie zlokalizowane jest w dwóch miejscach:  

 w Wejherowie, na końcu tzw. Kanału Żeglugowego Cementowni (zwanego Kanałem Redy), gdzie 

znajduje się jaz główny i mała elektrownia wodna  

 oraz w Bolszewie, gdzie znajduje się jaz ulgi.  

Jaz ulgi od 2014r znajduje się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
elektrownia wodna stanowi własność uprawnionych do piętrzenia państwa Jerzego, Marii i Piotra 
Kujawskich.   
 
Zasady gospodarki wodnej na stopniu Wejherowo na rzece Redzie reguluje pozwolenie wodnoprawne 
13/2001 Starosty Wejherowskiego z dnia 25.01.2001. wydane dla Jerzego, Marii i Piotra Kujawskiego. 
 

Jaz ulgowy zlokalizowany jest w km 27+450 wg opracowania IMGW „Obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią” (22+890 wg pozwolenia) rzeki Redy w m. Bolszewo. Na stanowisku górnym obiektu 
popękane są betony umocnień brzegowych oraz zniszczone oczepy na skrzydełkach (pod ubezpieczeniem 
zanotowano ubytki gruntu). Korpus jazu – betony przyczółków powierzchniowo złuszczone i spękane, 
ubytki w otulinie betonowej. Na stanowisku dolnym występuje pionowe betonowe umocnienie brzegu – 
stan techniczny dobry. Zapadnięte są częściowo płyty poziome JOMB przy umocnieniach pionowych 
(co może świadczyć o nadmiernej filtracji). Zniszczone są umocnienia faszynowe za umocnieniem 
betonowym. Dalsza degradacja umocnień brzegowych, może zagrozić stabilności jazu. 

Jaz posiada napęd ręczny, nie jest wyposażony w łaty wodowskazowe ani inne urządzenia do odczytu 
wód. Obiekt nie jest zelektryfikowany. Istniejąca kamera stanowi własność p. Kujawskich.  

Zamawiana dokumentacja ma być podstawą do wykonania przebudowy jazu: elektryfikacji jazu, 
remontu betonów, przebudowy umocnień, założenia łat wodowskazowych, limnigrafów, monitoringu 
obiektu itd. oraz budowy przepławki przy jazie 

 
Dostępne materiały:  
1. Instrukcja gospodarowania wodą na węźle wodnym Boleszewka – kanał rzeki Redy MEW 

w Wejherowie” opracowana przez p. Dobrosławę Smoleńską w marcu 2004 r. 
2. „Okresowa ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu ulgowego w km 27+810 Kanału Redy” 

oprac. S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba z 2014 r. 
3. „Ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w Wejherowie” oprac. MEWPROJEKT 2016r. (dotyczy 

budowy przepławki na stopniu) 
 

2. Zakres zamawianej dokumentacji 

 Dokumentacja winna zawierać: 

 Inwentaryzację obiektu, 
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 Ekspertyza – określenie stanu technicznego jazu oraz obwałowań wraz z określeniem niezbędnego 
zakresu prac, oraz wskazanie odpowiednich procedur administracyjnych. Opracowanie musi określać 
stan elementów betonowych jazu poprzez wykonanie badań pull-off lub rdzeniowanie.  

 Sprawdzenie i identyfikacja filtracji pod jazem i przez obwałowania zastosowanie rozwiązań w celu ich 
likwidacji, 

 Rozwiązania techniczne przebudowy / remontu obiektu powinny być zgodne z ekspertyzą  m.in. roboty 
przy elementach betonowych, ubezpieczeń brzegowych od strony wody górnej i dolnej oraz innych wg. 
ekspertyzy, 

 Opracowanie aneksu do instrukcji gospodarowania wodą dla obiektu (uzupełnienie instrukcji 
istniejącej poprzez bardziej szczegółowy rozrząd wód pomiędzy jazem głównym, jazem ulgowym 
i elektrownią, uzupełnienie instrukcji w zakresie nowych elementów, które nie były wymagane w 
2004r. (a które wprowadziło rozporządzenie z 2006r.), określenie przepływu dopuszczalnego poniżej 
jazu ulgowego), 

 Montaż barierek oraz znaków informacyjnych na obiekcie, 

 Remont mechanizmów zamykania i otwierania zasuw jazu, w tym elektryfikacja jazu (jedna zasuwa 
winna mieć możliwość sterowania automatycznego) 

 Montaż systemu monitoringu obiektu 

 Montaż 2 łat wodowskazowych  

 Montaż automatycznego limnigrafu od strony wody górnej i dolnej przekazującego drogą 
elektroniczną aktualne stany wód z dwóch łat wodowskazowych minimum do 3 miejsc (Wejherowo, 
Przegalina, Tczew) lub/i na stronę internetową RZGW. Informacje o przekroczeniu np. stanu max o 10 
cm winny być również przekazywane przez sms na min 3 telefony. Należy uwzględnić możliwość 
archiwizacji stanów wody 

 Montaż min. 2 piezometrów do monitoringu poziomu zwierciadła wody oraz sieci reperów kontrolnych 

 Budowę nowej przepławki dla ryb, 

 Wykonanie badań geotechnicznych – geologicznych w zakresie uwzględniającym cały zakres prac (jaz, 
obwałowania, przepławka), 

 Niezbędne uzgodnienia w zakresie infrastruktury (warunki techniczne przyłączenia do sieci 
energetycznej) oraz inne niezbędne uzgodnienia i decyzje w celu uzyskania wymaganych decyzji.  

 

3. Wymagania odnośnie dokumentacji 

3.1. Prace przygotowawcze 

 inwentaryzacja stanu istniejącego, 

 ekspertyza techniczna jazu i obwałowań, 

 badania geotechniczne / geologiczne – w zakresie niezbędnym do projektowania, 

 mapa do celów projektowych, mapy ewidencyjne, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów     – w 
zakresie niezbędnym do projektowania, 

 przekroje poprzeczne dolnego stanowiska w zakresie niezbędnym do określenia przepływu 
dozwolonego, 

 analiza rozrządu wód, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 wstępne rozwiązania techniczne wraz z szacunkowym kosztem (rząd wielkości) 

 projekt wstępny – koncepcja elektryfikacji i automatyzacji jazu, 

 określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej wraz ze 
wstępnym kosztem. 
 

Uwaga: wstępne rozwiązania techniczne winne być przedstawione RZGW Gdańsk przed 
przystąpieniem do projektowania. Akceptacja rozwiązań jest warunkiem przystąpienia do 
projektowania. 
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3.2. Prace projektowe 

Projektant winien sporządzić trzy oddzielne dokumentacje techniczne. Uzyskać wszystkie wymagane 
uzgodnienia (w tym zgodę na wejście na działki) i decyzje administracyjne oddzielnie dla każdego 
elementu: 

1. przebudowa / remont jazu, 

2. elektryfikację jazu, 

3. budowę przepławki. 

tak, aby umożliwić wykonanie prac dla każdego elementu oddzielnie. 
 

3.2.1.  Wymagane uzgodnienia dla przedmiotowych projektów w tym m.in.: z użytkownikiem obwodu 
rybackiego, z gestorem sieci elektroenergetycznej, z RDOŚ, z ZUD oraz inne uzgodnienia wynikające 
z przepisów szczegółowych a niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz prowadzenia 
prac ujętych w przedmiotowych projektach. 
 

3.2.2. Wymagane pozwolenia i decyzje w tym m. in. : 

 decyzja o ustalenia inwestycji celu publicznego – przyłącze energetyczne do jazu ulgowego, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 pozwolenie na budowę, 
oraz inne wynikające z przepisów szczegółowych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę 
oraz prowadzenia prac zgodnie z przedmiotowym projektem. 
 

3.2.3. Utylizacja materiałów rozbiórkowych, urobku z dna lub innych – należy wskazać m.in. miejsce 
odkładu materiałów rozbiórkowych (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

 
3.2.4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi Art. 132 Prawa wodnego. 
 

3.2.5. Dokumentacja winna zawierać: 

 projekt budowlany z elementami operatu wodnoprawnego – 6 szt. 
o opis techniczny, 
o informacja dotycząca BIOZ, 
o część graficzna   

 projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi rysunkami rozwiązaniami projektowanych nieujętych 
w projekcie budowalnym – 3 szt. 

 specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót – 3 szt. 

 przedmiar robót wraz ze szczegółowym opisem robót oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 

 kosztorys inwestorski – 1 szt. 

 kosztorys ofertowy – 1 szt. 

 aneks do instrukcji gospodarowania wodą dla obiektu – 3 szt. 

 badania geotechniczne / geologiczne – w zakresie niezbędnym do projektowania       – 1szt. 

 mapa do celów projektowych – w zakresie niezbędnym do projektowania – szt. 1 
Cała dokumentacja dodatkowo powinna być wykonana w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD 
w postaci plików *.jpg lub *.pdf , oraz wersji edytowalnej (Word, Excel, dwg, ATH) – 1 płyta. 
 
4. Wymagania w stosunku do wykonawcy  

1. Projektant i projektant sprawdzający powinien posiadać uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej 
lub w specjalności uprawniającej do projektowania obiektów budowlanych hydrotechnicznych. Osoby 
te winny być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządzie zawodowym architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa, Dz.U.2001.5.42 
z późn. zm.). 
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2. Projektant i projektant sprawdzający branży winni wykazać się wykonaniem minimum  

1 szt. dokumentacji projektowej budowy (bądź przebudowy lub remontu) śluzy lub jazu  
i 1 szt. dokumentacji projektowej budowy przepławki. 

 
3. Projektant elektryfikacji i automatyzacji jazu w branży automatyki i mechaniki powinien wykazać się co 

najmniej 2 projektami obejmującymi automatyzację urządzeń przemysłowych wraz ze zdalnym 
sterowaniem. 
 

4. Czynności polegające na  wykonaniu dokumentacji  projektowej w branży hydrotechnicznej winny być 
świadczone wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.). 

 
5. Wykonawca-Projektant w dokumentacji projektowej musi uwzględnić cykl życia produktu. 

 
6. Wykonawca-Projektant nie może w dokumentacji projektowej, opisując przedmiot zamówienia, 

używać znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu, 
materiału itd. jako pochodzącego od konkretnego producenta. 

 
7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do uzgodnienia każdy element mający zasadniczy wpływ na 

przedmiot zamówienia. 
 

8. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys inwestorski przez 
okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej (nie więcej niż 4 razy). 

 
9. Wszystkie pisma i wnioski, związane z realizacją Zamówienia, składane przez Wykonawcę do innych 

instytucji należy podawać do wiadomości Zamawiającego (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni 
roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę. 

 
10. Wszelkie narady, spotkania, uzgodnienia, korespondencja związane z realizacją zadania będą odbywać 

się w języku polskim. 
 

11. Wszelką korespondencję oraz dokumenty należy Zamawiającemu dostarczać w siedzibie w godz. 8:00 – 
15:00 w dni robocze. 

 
 

5. Terminy  

Etap I 

Wykonanie prac przygotowawczych i projektowych 

120 dni od podpisania umowy 

 

Etap II 

Uzyskanie uzgodnień 

270 dni od podpisania umowy 

 

Etap III  

Nadzór autorski, który wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu  

o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu 

o zakończeniu budowy. Planowany termin wykonywania Nadzoru Autorskiego w latach 2018 – 2019.  
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Załączniki: 

  „Mapa z lokalizacją jazu ulgowego”; 

 „Instrukcja gospodarowania wodą na węźle wodnym Boleszewka – kanał rzeki Redy MEW 
w Wejherowie” oprac. przez p. Dobrosławę Smoleńską w marcu 2004 r.; 

 „Okresowa ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa” w km 27+810 Kanału Redy oprac. przez S&S 
Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba 2014 r.; 

  „Ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w Wejherowie” oprac. MEWPROJEKT 2016 r. 
 
 
 


