
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 
 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Kontraktów objętych Projektem 
„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”,  
Nr POIS.02.01.00-00-0002/18. 

Numer Zamówienia:       POIiŚ/2.1/NFOŚiGW-IX 

Wykaz dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego  

 
Kontrakt 

 
Nazwa Zadania 

Tytuł projektu 
budowalnego/ 

dokumentacji projektowej 

Pozwolenie na 
budowę (nr i data)/ 
organ wydający 

Dokumentacja 
geotechniczna / 

inwentaryzacja zieleni 

 
 

Kontrakt 
I 

Zadanie nr 12 - Budowa 
zbiornika retencyjno-
rozsączającego przy ul. 
Foluszowej 

Rozbiórka istn. obiektów 
oraz budowa zbiornika 
retencyjno-chłonnego wraz 
z obiektami 
towarzyszącymi przy ul. 
Foluszowej 

Planowana data 
wydania 
pozwolenia na 
budowę – lipiec 
2020 

Inwentaryzacja zieleni / 
kwiecień 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt 
II 
 
 
 
 

 
 
 
Zadanie nr 1 – Budowa 
kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulicy Zacisze 

Projekt budowlany 
kanalizacji deszczowej w 
rejonie ul. Zacisze 
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD) 

Decyzja nr 742/18 z 
dn. 29.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 

Opinia geotechniczna 
pod budowę kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. 
Zacisze w Zielonej Górze 
/ maj 2018 

Projekt budowlany wylotu 
wód opadowych i 
roztopowych do Kanału 
Łącza w rejonie ul. Zacisze 
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD) 

Decyzja nr 115/18 z 
dn. 16.11.2018 r 
wydana przez 
Wojewodę 
Lubuskiego 

 

Zadanie nr 5 - Budowa 
kolektora deszczowego 
od ulicy Westerplatte do 
Ronda Anny Borchers   

Projekt budowlany budowy 
kolektora deszczowego od 
ulicy Westerplatte do Ronda 
Anny Borchers  
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD) 

Decyzja nr 724/18 z 
dn. 24.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

 

Zadanie nr 6 - Budowa 
kolektora deszczowego 
od Ronda Kaziowa do 
ulicy Dworcowej 

Projekt budowlany 
kolektora deszczowego od 
Ronda Kaziowa do ulicy 
Dworcowej 
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD) 

Decyzja nr 746/18 z 
dn. 29.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Opinia geotechniczna 
pod budowę kolektora 
deszczowego od Ronda 
Kaziowa do ul. 
Dworcowej w Zielonej 
Górze / maj 2018  

Zadanie nr 9a - 
Rozbudowa kanalizacji 
deszczowej na Osiedlu 
Czarkowo - Etap II 

Projekt budowlany 
budowy kanalizacji 
deszczowej na ul. Łężyca – 
Apartamentowa, Łężyca – 
Projektantów (2 egz. 
papierowe, 1 płyta CD) 

Decyzja nr 756/18 z 
dn. 30.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt 
III 

Zadanie nr 3 - 
Zagospodarowanie wód 
cieku Dłubnia w rejonie 
ul. Botanicznej i ul. 
Zawiszy Czarnego   

Projekt budowlany budowy 
budowli spustowo-
przelewowej na cieku 
Dłubnia w rejonie ul. 
Botanicznej i ul. Zawiszy 
Czarnego (2 egz. papierowe, 
1 płyta CD) 

Decyzja nr 111/18 z 
dn. 13.11.2018 r 
wydana przez 
Wojewodę 
Lubuskiego 

Opinia geotechniczna 
ciek Dłubnia  
ul. Zawiszy Czarnego  
w Zielonej Górze / maj 
2018 

 
 
Zadanie nr 4 – 
Uporządkowanie 
kanalizacji deszczowej w 
ulicach 

Projekt budowlany 
przebudowy rowu 
otwartego i budowa 
drenażu (2 egz. papierowe, 
1 płyta CD) 
 

Decyzja nr 818/18 z 
dn. 24.09.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Opinia geotechniczna 
pod rów przy ul. 
Nowojędrzychowskiej   
w Zielonej Górze / 
marzec 2020 
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Nowojędrzychowskiej i 
Makowej wraz z 
budową stawu 
parkowego na cieku 
Dłubnia przy ulicy 
Makowej 

Projekt budowlany budowy 
obejścia kanału 
deszczowego z separatorem 
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD) 
 

Decyzja nr 752/18 z 
dn. 29.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra  

Opinia geotechniczna 
pod budowę kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. 
Makowej  w Zielonej 
Górze / czerwiec 2018 

Projekt budowalny budowy 
stawu parkowego wraz z 
budowlą spustowo-
przelewową na cieku 
Dłubnia (2 egz. papierowe) 

Decyzja nr 17/2020 
z dn. 19.03.2020 r 
wydana przez 
Wojewodę 
Lubuskiego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrakt 

IV 

Zadanie nr 2 - Budowa 
kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulic 
Sulechowskiej i 
Gorzowskiej       

Projekt budowlany 
kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulic Sulechowskiej i 
Gorzowskiej 
(2 egz. papierowe, 1 płyta 
CD)  

Decyzja nr 93/2018 
z dn. 28.08.2018 r 
wydana przez 
Wojewodę 
Lubuskiego 

Opinia geotechniczna 
pod budowę kanalizacji 
deszczowej ul. 
Sulechowska – 
Gorzowska w Zielonej 
Górze / luty 2020 
 Projekt budowlany 

kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulic Sulechowskiej i 
Gorzowskiej (2 egz. 
papierowe, 1 płyta CD) 

Decyzja nr 
723/2018 z dn. 
24.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Zadanie nr 7 - Rozdział 
kanalizacji 
ogólnospławnej poprzez 
budowę kanalizacji 
deszczowej i budowa 
zbiornika retencyjno-
rozsączającego w 
rejonie ulic Zyty i 
Podgórnej       

Projekt budowlany 
kanalizacji deszczowej i 
zbiornika retencyjno-
rozsączającego w rejonie ul. 
Zyty – Podgórnej (2 egz. 
papierowe, 1 płyta CD) 

Decyzja nr 761/18 z 
dn. 31.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Opinia geotechniczna 
pod kanalizację 
deszczową i budowę 
zbiornika retencyjno -
rozsączającego w rejonie 
ul. Zyty – Podgórnej w 
Zielonej Górze / maj 
2018 
Opinia geotechniczna 
pod budowę zbiornika 
infiltracyjnego na wody 
opadowe przy ul. 
Podgórnej 22 w Zielonej 
Górze / lipiec 2018 
 
Opinia geologiczna 
dotycząca możliwości 
odprowadzania wód do 
ziemi z terenu Parku 
Sowińskiego i Rektoratu  
w Zielonej Górze / lipiec 
2018 
 

 
Zadanie nr 10 - Budowa 
urządzeń 
podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe 
oraz wylotu kanalizacji 
deszczowej przy ul. M. 
Curie-Skłodowskiej w 
zlewni kanału Gęśnik   

Projekt budowlany 
budowy urządzeń 
podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe oraz 
wylotu kanalizacji 
deszczowej przy ul. M. 
Curie-Skłodowskiej w zlewni 
kanału Gęśnik (2 egz. 
papierowe, 1 płyta CD) 

Decyzja nr 757/18 z 
dn. 30.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Opinia geotechniczna 
pod podczyszczanie wód 
opadowych i 
roztopowych przy ul. M. 
Skłodowskiej – Curie w 
Zielonej Górze / luty 
2020 



Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 
 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Kontraktów objętych Projektem 
„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”,  
Nr POIS.02.01.00-00-0002/18. 

Numer Zamówienia:       POIiŚ/2.1/NFOŚiGW-IX 

 Projekt budowlany budowy 
wylotu wód opadowych i 
roztopowych do Kanału 
Gęśnik w rejonie ul. M. 
Curie-Skłodowskiej w 
Zielonej Górze (2 egz. 
papierowe) 

Decyzja nr 15/2020 
z dn. 09.03.2020 r 
wydana przez 
Wojewodę 
Lubuskiego 

 

Zadanie nr 11 - Budowa 
urządzeń 
podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe w 
zlewni kanału Gęśnik dla 
istniejącego wylotu 
kanalizacji deszczowej 
przy ul. Giżyckiej, 

Projekt budowlany 
budowy urządzeń 
podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe w 
zlewni kanału Gęśnik dla 
istniejącego wylotu 
kanalizacji deszczowej przy 
ul. Giżyckiej (2 egz. 
papierowe, 1 płyta CD) 

Decyzja nr 762/18 z 
dn. 31.08.2018 r 
wydana przez 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra 

Dokumentacja 
geotechniczna pod 
podczyszczalnie wód 
opadowych w Zielonej 
Górze / listopad 2009 

 


