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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Charakterystyka budynku: 
Budynek główny – zabytkowa willa z początku XX w. – usytuowany u zbiegu ul. 
Berwińskiego i Matejki jest wolnostojący, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony i stanowi bryłę 
rozczłonkowaną o dachu stromym, mansardowym, pokryty dachówką karpiówką na więźbie 
drewnianej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne są murowane – na grubość 1,5 cegły.  
Stropy masywne z wyjątkiem drewnianego pod pomieszczeniem użytkowym pod strychem. 
Piwnica pełni funkcję użytkową, posiada dwa wyjścia na teren posesji od strony południowej 
i zachodniej. Na poziomie piwnicy znajduje się również schron żelbetonowy z dźwigarami 
stalowymi, mieszczący 5-7 osób, z czasów II wojny światowej, zbudowany specjalnie dla 
ówczesnego lokatora willi – hitlerowskiego namiestnika Kraju Warty A. Greisera. Drzwi 
wejściowe przeszklone, dwuskrzydłowe. Budynek posiada instalacje: wodno – kanalizacyjne, 
elektryczną, telefoniczną i odgromową. Centralne ogrzewanie – gazowe. Obiekt rozgłośni jest 
zasilany w energią elektryczną dwustronnie, trójfazowo 230/400 V po niskim napięciu 15 kV 
oraz wyposażony, w razie zaniku napięcia, w urządzenia podtrzymujące UPS H7500F 7, 5 
kVA/4, 80 kW 6 szt. Do wyposażenia obiektu należą dwa agregaty prądotwórczy FOGO FV 
17001 TRA. 
2. Realizacja zadania  
2.1. Realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy 
pomieszczenia na cele studyjne, mieszczące się na terenie Radia Poznań.  
2.2. Realizacja zadania obejmuje:  
2.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje roboty elektryczne, roboty wodno – 
kanalizacyjne, roboty wentylacyjne – klimatyzacji i ogrzewania, akustyka i architektura  
2.2.2. wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
badaniami opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę; 
- wykonanie branżowych projektów wykonawczych (m.in. roboty elektryczne; 
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
- wykonanie przedmiarów robót; 
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów; 
- wykonanie wizualizacji projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej (.jpeg, .pdf); 
- uzyskanie pozwolenia na budowę 
2.2.3. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.  
2.2.4. Przygotowanie i przekazanie wszelkich dokumentów Zamawiającemu niezbędnych 
przy pozyskaniu przez Wykonawcę pozwoleń lub decyzji administracyjnych, wymaganych 
przez obowiązujące przepisy prawa, dla kompletnej i prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy w tym wynikających m.in. z Prawa Budowlanego i przepisów dotyczących obiektów 
zabytkowych z uwzględnieniem usytuowania inwestycji na terenie Radia Poznań.  
2.2.5. Sporządzenie projektu technicznego o szczegółowości projektu wykonawczego, w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przeprowadzenia działań obejmujących zakres 
niniejszego OPZ i umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.  
2.2.6. Wykonanie przedmiaru robót.  
2.2.7. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.  
2.2.8. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB).  
2.2.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego.  
3. Informacje uzupełniające  



3.1. Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia będzie realizowane w budynku zabytkowym dlatego obliguje się Wykonawcę do 
ścisłej współpracy w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej ze służbami 
konserwatorskimi Radia Poznań.  
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania postępu prac projektowych z osobą 
odpowiedzialną za zadanie ze strony Zamawiającego i uzyskiwanie akceptacji 
proponowanych rozwiązań technicznych na poszczególnych etapach zleconego przedmiotu 
zamówienia.  
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym oraz dokonywania na 
jego rzecz oceny z punktu widzenia zasadności i istotności/nieistotności w stosunku do 
zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego lub innych warunków decyzji o 
pozwoleniu na budowę ewentualnych rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego w okresie realizacji robót budowlanych; Wykonawca na polecenie 
Zamawiającego przygotuje pisemne uzasadnienie warunków dokonanej zmiany.  
3.4. W przypadkach odstąpienia od projektu technicznego, w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, do obowiązków Wykonawcy będzie należeć dokonywanie zmian w tym 
projekcie oraz sprawdzanie tych zmian przez projektanta sprawdzającego zgodnie z art.36b 
ustawy Prawo Budowlane  
4. Wymagania ogólne.  
4.1. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wpisanego do rejestru zabytków należy 
stosować się bezwzględnie do poniższych wytycznych:  
4.2. Wszystkie planowane prace muszą być podporządkowane zabytkowemu charakterowi 
obiektu (terenu, obiektów budowlanych) i planowane z poszanowaniem substancji 
zabytkowej.  
4.2.1. Planowane prace nie mogą wpływać niekorzystnie na wartość historyczną i autentyzm 
obiektu.  
4.2.2. Wszystkie projektowane zakresy związane z ewentualną ingerencją w substancję 
zabytkową muszą być konsultowane przedstawicielami Zamawiającego i wymagają jego 
zgody.  
4.2.3. Projekt powinien zawierać rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych 
ingerencji w zachowane historyczne elementy lub nawarstwienia. W przypadku wątpliwości 
co do zabytkowego charakteru elementów instalacji Wykonawca skonsultuje powyższe z 
przedstawicielami Radia Poznań.  
5. Dokumentacja projektowa.  
5.1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zamówienia może zostać 
wykorzystana jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zlecane w trybie 
ustawy PZP, w związku z tym zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna w 
szczególności z przepisami wykonawczymi do ustawy PZP i Prawo budowlane aktualnymi 
na dzień przekazywania tej dokumentacji do Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że na dzień 
podpisania umowy jest to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, które w związku z art. 103 ust. 4 ustawy PZP ulegnie uchyleniu w trakcie trwania 
niniejszej umowy o ile ustawodawca nie postanowi inaczej.  
5.2. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą następujące zadania:  
5.2.1.1.2. Zakres niezgodności z przepisami.  
5.2.1.1.3. Przyjęte rozwiązania zastępcze, inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane 
5.2.1.1.6. Część graficzną zawierającą: plan sytuacyjny, charakterystyczne rzuty i przekroje 
oraz elewacje budynku.  
5.2.1.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną ekspertyzę techniczną w terminach 
zgodnych z postanowieniami SWZ i umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.  



5.2.2.Inwentaryzację stanu istniejącego  
5.2.3. Projekt budowlany.  
5.2.3.1. Projekt budowalny powinien zawierać:  
5.2.3.1.1 Projekt architektoniczno-budowlany.  
5.2.3.1.2. Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego w branży instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych obejmujący: instalację gniazd 
wtyczkowych, instalację zasilania urządzeń technicznych, wykonanie tablic rozdzielczych, 
przebudowę złącza kablowego, instalację oświetlenia, oświetlenie, instalację i system 
oświetlenia awaryjnego, instalację odgromową, instalację uziemienia i połączeń 
wyrównawczych, instalację Głównego Wyłącznika Prądu.  
5.2.3.2. Projekt budowlany, na podstawie którego ma zostać wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę, zostanie opracowany w oparciu o Prawo Budowlane, a jego forma i zakres będą 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
5.2.4. Wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
przepisami Prawa Budowlanego oraz związanymi aktami prawnymi, celem uzyskania 
pozwolenia na budowę.  
5.2.5. Kompletną dokumentację projektową Wykonawca przekaże do Zamawiającego celem 
złożenia do właściwych organów administracji państwowej i samorządowej i uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na budowę.  
5.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełniania braków lub usuwania 
wad dokumentacji do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.  
5.2.7. Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego.  
5.2.7.1. Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego powinien być wykonany 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego.  
5.2.7.2. Projekt techniczny należy opracować w oparciu o Prawo Budowlane, a jego forma i 
zakres muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
5.2.7.3. Projekt ten musi umożliwić realizację wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych 
bez dodatkowych opracowań.  
Elektryka/moc szczytowa 
Aktualnie obowiązujące przepisy, normy i rozporządzenia, w tym: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami; 
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia (norma wieloarkuszowa); 
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne 
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania; 
- PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy, część 1: Miejsca pracy we wnętrzach; 
- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swym zakresem: 
Rozdzielnice, tablice: 
- tablica obwodowa, 
- tablica obwodowa zasilania wentylacji i klimatyzacji 
- tablice obwodowe odbiorów gwarantowanych  
Instalacje 230/400V: 
- wewnętrzne linie zasilające WLZ, 
- instalacja zasilania gniazda 3-faz 230/400V. 
Instalacje elektryczne 230V: 
- instalacje oświetlenia komunikacji , 



- instalacje oświetlenia podstawowego, dodatkowego 
- instalacje oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego), 
- instalacje gniazd wtykowych ogólnych, 
- instalacje zasilanie systemu wentylacyjnego, 
- instalacje zasilania urządzeń klimatyzacji, 
- instalacje odbiorów gwarantowanych , gniazd DATA 
- instalacje gniazd wtykowych obwodów wydzielonych 
- instalacje ochrony od porażeń, 
- instalacja niskoprądowa 
- korytka kablowe 
Obliczenie mocy szczytowej  
Plan instalacji elektrycznej – rzut sufitów. 
Ideowy schemat zasilania tablic elektrycznych. 
2. Zestawienie materiałów. Wewnętrzne linie zasilające. Instalacje/ przewody/ puszki 
instalacyjne/ rurki osłonowe/ linki miedziane / korytka kablowe / kanały / korytko 
podłogowe / inne materiały. Tablice obwodowe. Oprawy oświetleniowe. Gniazda, łączniki, 
czujniki ruchu. Instalacje teletechniczne.  
3. Przedmiar robót instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Instalacje elektryczna / 
Rozdzielnice elektryczne / Trasy kablowe – kable i przewody, oprawy oświetleniowe, 
oświetlenie ewakuacyjne, osprzęt elektroinstalacyjny, pomiary instalacji elektrycznej / 3a. 
instalacje niskoprądowe, system sygnalizacji włamania i napadu, sieć strukturalna LAN, 
system monitoringu CCTV, Instalacja oprzewodowania nagłośnienia. 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
- SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE  
- Wymagania ogólne SST  
- Przedmiot SST 
- Zakres stosowania SST 
- Zakres robót objętych SST 
- Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót, Dokumentacja robót montażowych, Materiały, Źródła 
uzyskania materiałów, Materiały nieodpowiadające wymaganiom, Przechowywanie i 
składowanie materiałów, Wariantowe stosowanie materiałów, Dopuszczenie materiałów do 
stosowania, Rodzaje materiałów, Kable i przewody, Osprzęt instalacyjny do kabli i 
przewodów, Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt, osprzęt 
elektroinstalacyjny, Łączniki, Gniazda wtykowe, Osprzęt oświetleniowy, Specyfikacja 
materiałowa, Oprawy oświetleniowe, Kable, przewody, osprzęt kablowy, Tablice elektryczne, 
Osprzęt instalacyjny, Materiały stosowane do wykonania instalacji sieci strukturalnej LAN i 
monitoringu CCTV, Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych, 
Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych, Sprzęt, Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu, Transport, Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
Transport materiałów, Wykonanie robót – instalacje wewnętrzne, Warunki przystąpienia do 
robót, Montaż rozdzielnic / tablic elektrycznych, Ogólne warunki wykonania robót, 
Wykonawstwo instalacji, Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, Oświetlenie 
awaryjne, Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego, Montaż przewodów instalacji 
elektrycznych, Trasowanie, Instalacje pod tynkiem, Instalacje w tynku, Łączenie przewodów 
oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń, Podejścia do odbiorników; Montaż opraw 
oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
Instalacja połączeń wyrównawczych, Instalacja sieci strukturalnej LAN i monitoringu CCTV, 
Warunki przystąpienia do robót, Określenia podstawowe, Kontrola jakości robót, Program 
zapewnienia jakości , Zasady kontroli jakości robót, Badania techniczne i pomiary kontrolne 
podczas montażu, Badania odbiorcze instalacji elektrycznych, itp. 



5. Instalacje wodno – kanalizacyjne. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
6. Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Kosztorys inwestorski/przedmiar. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
5.3. Dokumentację wynikającą z przedmiotu zamówienia, należy wykonać i przekazać 
Zamawiającemu w formie:  
5.3.1. papierowej, w ilości 3 egzemplarzy,  
5.3.2. elektronicznej, na nośniku DVD (lub pendrive)  
5.3.2.1. rysunki w formacie DWG (AutoCAD) oraz PDF,  
5.3.2.2. opisy w formacie DOCX (Word) oraz PDF,  
5.3.2.3. harmonogram, zestawienia materiałów w formacie XLSX (Excel) oraz PDF,  
5.3.2.4. kosztorysy w formacie ATH (Norma) oraz PDF,  
5.3.2.5. zdjęcia w formacie RAW lub JPG.  
5.4. Programy, o których mowa w pkt. 5.3.2 należy traktować jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza zapis w innym programie, który będzie kompatybilny z oprogramowaniem 
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym wybór programu.  
5.5. Dodatkowe wymaganie dotyczące dokumentacji:  
5.5.1. Zdjęcia załączone do dokumentacji powinny zostać wykonane w jakości pozwalającej 
na wydruk w formacie 30 × 20 cm w rozdzielczości 300 dpi, aparatem posiadającym matrycę 
min. 18 mln pikseli. Zdjęcia należy zapisywać w aparacie cyfrowym w formacie RAW lub JPG. 
Wymaga się, aby fotografie były ostre, dobrze oświetlone, wykonane przy dużej głębi ostrości, 
kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy.  
5.5.2. Z chwilą wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji następuje 
przeniesienie na Zamawiającego autorskiego prawa majątkowego w zakresie określonym w 
umowie oraz nabycie przez Zamawiającego własności wydanych mu nośników dokumentacji.  
6. Pełnienie nadzoru autorskiego.  
6.1. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające przepisów 
ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, w szczególności:  
6.1.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w 
zakresie:  
6.1.1.1. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem,  
6.1.1.2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
6.1.2. Wykonywanie obowiązków projektanta, o których mowa w art. 36a ust. 6, art. 36b ust. 2 
i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.  
6.1.3. Ponadto w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie w 
szczególności do:  
6.1.3.1.udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w 
trakcie postępowania o udzielnie zamówienia prowadzonego w trybie Pzp na wykonanie 
robót budowlanych– w terminie do 3 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);  
6.1.3.2.w przypadku zaproponowania w ofertach złożonych w postępowaniu o udzielnie 
zamówienia prowadzonego w trybie Pzp na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub 
urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie 
analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych 
materiałów lub urządzeń - w terminie do 3 dni roboczych;  
6.1.3.3.czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową a także w razie 
konieczności sporządzanie kart nadzoru autorskiego;  



6.1.3.4.uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Zamawiającemu 
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót – w terminie do 3 dni roboczych od 
zgłoszenia przez Zamawiającego;  
6.1.3.5. udzielania bieżących wyjaśnień i rozwiązywania problemów, które zaistniały w toku 
realizacji robót  
6.1.3.6. uzgadniania z Zamawiającym oraz dokonywania na jego rzecz oceny z punktu 
widzenia zasadności i istotności/nieistotności w stosunku do zatwierdzonego projektu 
architektoniczno – budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
ewentualnych rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie realizacji 
robót budowlanych; Wykonawca na polecenie Zamawiającego przygotuje pisemne 
uzasadnienie warunków dokonanej zmiany  
6.1.3.7. w przypadkach odstąpienia od projektu technicznego, w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, do obowiązków Wykonawcy będzie należeć dokonywanie zmian w tym 
projekcie oraz sprawdzanie tych zmian przez projektanta sprawdzającego zgodnie z art.36b 
ustawy Prawo Budowlane  
6.1.3.8. usuwania w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wszelkich kolizji 
rozwiązań projektowych zgłaszanych przez Zamawiającego, chyba że usunięcie ww. kolizji 
nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  
6.1.3.9.udziału (w ramach podstawowych lub fakultatywnych przyjazdów) na wezwanie 
Zamawiającego i po uprzednio ustalonym terminie, w odbiorze poszczególnych istotnych 
części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym wykonanego przedmiotu umowy.  
6.1.3.10. wizyt na budowie w trakcie realizacji robót budowlanych, (w ramach podstawowych 
lub fakultatywnych przyjazdów) na wezwanie Zamawiającego i po uprzednio ustalonym 
terminie), dokonywanie wpisów do dziennika budowy i sporządzanie notatek,  
6.1.3.11. udziału (w ramach podstawowych lub fakultatywnych przyjazdów) w komisjach i 
naradach na budowie bez względu na ich charakter, organizowanych przez Zamawiającego 
lub wykonawcę na budowie lub w innym wskazanym miejscu, na wezwanie Zamawiającego 
i po uprzednio ustalonym terminie.  
6.1.3.12. delegowania (w ramach podstawowych lub fakultatywnych przyjazdów), na 
wezwanie Zamawiającego i po uprzednio ustalonym terminie, projektantów, w celu kontroli 
czy realizacja zadania odbywa się zgodnie z ustaleniami, a w szczególności czy odbywa się 
zgodnie z projektem budowlanym, decyzjami administracyjnymi i powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  
6.1.4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić dłuższe 
terminy na wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 6.1.3. , co nie wymaga zmiany 
umowy.  
6.1.5. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:  
6.1.5.1.pobytów u Zamawiającego w liczbie niezbędnej do należytego pełnienia nadzoru, nie 
więcej niż (i) trzech przyjazdów podstawowych, (ii) dodatkowych przyjazdów 
podstawowych wynikających z oferty Wykonawcy a także (iii) fakultatywnych przyjazdów 
(nie więcej niż trzy) przy czym Zamawiający każdorazowo określi potrzebę pobytu 
Wykonawcy i wezwie Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub e-
mailowo;  
6.1.5.2. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta-(ów), na budowie wynikać będzie z 
uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego 
w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót 
budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
umowy;  
6.1.6. Realizując zleconą usługę Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 
przedstawicielami Radia Poznań.  


