
Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr IR.272.1.8.2018 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2027 S  ulicy Jagiełły i ul. Leśnej  

w miejscowości Miedźno.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i ul. Leśnej  

w Miedźnie.  Droga powiatowa nr 2027 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Miedźno oraz 

przebiega w terenie zabudowanym. Stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2028 S relacji 

Miedźno-Ostrowy nad Okszą oraz drogi powiatowej nr 2025 S relacji Władysławów-Zawady. 

Posiada wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - drogi zbiorcze. Na 

odcinku przewidzianym do przebudowy droga posiada nieregularną szerokość jezdni od 

5,50 m – 5,90 m o nawierzchni bitumicznej.  Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do istniejących rowów przydrożnych oraz 

kanalizacji deszczowej. W km 0+000,00 (skrzyżowanie z D.P. 2028 S ul. Wyzwolenia)) do 

km 0+295,00 występuje lewostronny chodnik dla pieszych, w km 0+000,00 do km 

1+050,00 występuje chodnik prawostronny. 

    

Projekt obejmować będzie przebudowę odcinka drogi od km 0+000,00 do km 1+050,00. 

W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mienralno asfaltową, 

 wykonanie nawierzchni jezdni  z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

 regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, 

 regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych, 

 oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu, 

 mechaniczną ścinkę poboczy, 

 utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu  

w terminie do 21.06.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej 

koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność odbioru 

opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację 

projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4 należy dodatkowo przedłożyć w 

wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 

Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić 

odczytanie wszystkich detali oraz cech. 



 

Część 2 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2001 S w miejscowości Zimnowoda. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2001 S w miejscowości Zimnowoda.    

Droga powiatowa nr 2001 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Lipie oraz przebiega 

zarówno w terenie zabudowanym, jak również w terenie niezabudowanym. Stanowi 

połączenie drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Lipie oraz drogi krajowej nr 42 

przebiegającej na terenie powiatu kłobuckiego od m. Grabarze 

do m. Jaworzno. Posiada wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - 

drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga posiada szerokość jezdni 

5,50 m o nawierzchni bitumicznej.  Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych jezdni do istniejących rowów przydrożnych, a częściowo 

rozprowadzana jest powierzchniowo na przylegające tereny. W obszarze skrzyżowania 

jezdnia jest ograniczona krawężnikiem betonowym. Występuje również odcinek 

jednostronnego chodnika dla pieszych.    

    

Projekt obejmować będzie przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania (włączając do 

opracowania obszar skrzyżowania). W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy 

uwzględnić, m.in.: 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową, 

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 

około 250 m, 

 regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, 

 regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 

 wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, 

 wykonanie studzienek ściekowych wraz z odcinkiem kanału , 

 wykonanie chodnika dla pieszych o łącznej długości 103 m, 

 mechaniczną ścinkę poboczy, 

 oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu  

w terminie do 21.07.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej 

koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność odbioru 

opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację 

projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4 należy dodatkowo przedłożyć  

w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem 

rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 



 

Część 3 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2033 S ul. Mickiewicza w miejscowości 

Krzepice. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2033 S  ulicy Mickiewicza  

w miejscowości Krzepice. Droga powiatowa nr 2033 S zlokalizowana jest na terenie Gminy 

Krzepice oraz przebiega w terenie zabudowanym. Stanowi połączenie drogi powiatowej  

nr 2035 S relacji Kostrzyna – Krzepice oraz drogi powiatowej nr 2032 S relacji 

Starokrzepice - Panki. Posiada wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” 

- drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga posiada szerokość jezdni 

6,50 m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych, powierzchniowo. Jezdnia drogi jest obustronnie ograniczona 

krawężnikiem betonowym. Po jej obu stronach występują chodniki dla pieszych.   

    

W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wykonanie studni chłonnych, 

 wykonanie studzienek wraz z kanałem deszczowym, 

 uzupełnienie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

 ułożenie krawężników betonowych na długości 483 m, 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o 

długości 338 m. 

 wykonanie oznakowania (poziomego) przejścia dla pieszych za pomocą mas 

chemoutwardzalnych, 

 montaż urządzeń BRD, tj. progów zwalniających. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 06.07.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi 

do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji 

przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność 

odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

Dokumentację projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4 należy dodatkowo przedłożyć w 

wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 

Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić 

odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

 

 



Część 4 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2003 S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003 S relacji Parzymiechy – 

Napoleon - Lipie.    

Droga powiatowa nr 2003 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Lipie oraz przebiega 

zarówno w terenie zabudowanym, jak również niezabudowanym. Stanowi połączenie drogi 

krajowej nr 42, drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Lipie oraz nr 2006 S relacji 

Lipie - Stanisławów. Posiada wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - 

drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga posiada nieregularną 

szerokość jezdni od 5,50 m – 6,00 m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi odbywa 

się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do istniejących rowów 

przydrożnych oraz powierzchniowo na przylegające tereny. Wzdłuż drogi występuje 

oznakowanie pionowe. Droga posiada obustronne pobocza nieutwardzone, a na 

poszczególnych odcinkach drogi występują chodniki dla pieszych. Projekt obejmować 

będzie przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 

w kierunku miejscowości Lipie o długości 4600 m. Dokumentację techniczną należy 

opracować na podstawie wytycznych zawartych w instrukcji oceny przez komisję wniosków 

o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019, zamieszczonej na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach. 

 

W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wzmocnienie konstrukcji drogi, 

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości  

6,0 m, 

 wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m i długości 1950 m,  

tj. od skrzyżowania z D.K. 42 w kierunku m. Napoleon, 

 wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

 wykonanie poboczy o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m, 

 przebudowę istniejących zjazdów na posesje po obu stronach drogi oraz 

przepustów, 

 wykonanie włączeń do drogi powiatowej, dróg dojazdowych, zjazdów, wlotów dróg 

podporządkowanych, itp., 

 wykonanie peronów przystankowych lub zatok autobusowych, 

 usunięcie drzew wchodzących w pas drogowy, kolidujących z proj. elementami drogi 

lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

 wykonanie oznakowania poziomego przy zastosowaniu mas chemoutwardzalnych 

oraz oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 01.12.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej 

koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność odbioru 

opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację 

projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

 

 



 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. 

 

W przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim należy skalkulować koszty projektowanego 

oznakowania. 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy dodatkowo przedłożyć 

w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem 

rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

 

Część 5 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2008 S relacji Danków – Rębielice Szlacheckie. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2008 S relacji Danków – Rębielice 

Szlacheckie. Droga powiatowa nr 2008 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Lipie oraz 

przebiega zarówno w terenie zabudowanym, jak również w terenie niezabudowanym. 

Stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2009 S relacji Stanisławów - Rębielice Szlacheckie 

oraz drogi powiatowej nr 2004 S relacji Krzepice – Lipie. Posiada wymagania techniczne  

i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do 

przebudowy droga posiada nieregularną szerokość jezdni od 5,50 m do 5,70 m. 

Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do 

istniejących rowów przydrożnych, a częściowo woda opadowa rozprowadzana jest 

powierzchniowo na przylegające tereny. Droga posiada obustronne pobocza 

nieutwardzone, a na poszczególnych odcinkach drogi występują chodniki dla pieszych. 

Projekt obejmować będzie przebudowę odcinka drogi od zakończenia parkingu przy 

cmentarzu w Dankowie w kierunku miejscowości Rębielice Szlacheckie. Długość odcinka 

do przebudowy 1640 m. Dokumentację techniczną należy opracować na podstawie 

wytycznych zawartych w instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań 

w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019, zamieszczonej na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

 W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wzmocnienie konstrukcji drogi, 

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości  

6,0 m, 

 wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m, 

 wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

 wykonanie poboczy o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m, 

 przebudowę istniejących zjazdów na posesje po obu stronach drogi oraz 

przepustów, 

 wykonanie włączeń do drogi powiatowej, dróg dojazdowych, zjazdów, wlotów dróg 

podporządkowanych, itp., 

 wykonanie peronów przystankowych lub zatok autobusowych, 

 usunięcie drzew wchodzących w pas drogowy, kolidujących z proj. elementami drogi 

lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

 wykonanie oznakowania poziomego przy zastosowaniu mas chemoutwardzalnych 

oraz oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 



Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 15.08.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej 

koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność odbioru 

opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację 

projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. 

 

W przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim należy skalkulować koszty projektowanego 

oznakowania. 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy dodatkowo przedłożyć 

w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem 

rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

 

Część 6 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2020 S ul. Zamkowej i ul. J. Długosza oraz 

odcinka drogi powiatowej nr 2023 S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku.  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020 S ulicy Zamkowej i ul. J. 

Długosza o długości 1650 m oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023 S ul. Wojska Polskiego 

o długości 1900 m w Kłobucku. Drogi powiatowe zlokalizowane są na terenie gminy Kłobuck 

oraz przebiegają zarówno w terenie zabudowanym, jak również w terenie 

niezabudowanym. 

Droga powiatowa nr 2020 S stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 492 ul. 11 Listopada 

z drogą powiatową nr 2023 S relacji Kłobuck - Zawady. Z kolei droga powiatowa nr 2023 

S stanowi połączenie z drogą wojewódzka nr 491 i drogą krajową nr 43. Obie drogi 

posiadają wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - drogi zbiorcze. 

Drogi powiatowe posiadają nieregularną szerokość jezdni. Odcinek drogi powiatowej nr 

2020 S na ul. Zamkowej posiada szerokość jezdni od 6,0 m – 8,0 m (miejscowo). Droga 

na odcinku od skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną 

posiada przekrój uliczny. Po obu stronach drogi występują obustronne chodniki dla 

pieszych. Na odcinku drogi występuje oznakowanie pionowe i poziome. Szerokość ulicy J. 

Długosza wynosi od 5,50 m do 5,80 m. Droga na odcinku w kierunku przejazdu kolejowego 

posiada pobocze nieutwardzone oraz ciąg pieszy utwardzony. Jezdnia drogi jest 

obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym. W ciągu drogi występują pojedyncze 

wpusty uliczne. Z kolei droga powiatowa nr 2023 S posiada szerokość jezdni 5,80 m – 6,20 

m. W ciągu drogi występują obustronne pobocza nieutwardzone. Odwodnienie drogi 

odbywa się za pomocą naturalnych spadków terenu na przylegające tereny. 



  Dokumentację techniczną należy opracować na podstawie wytycznych zawartych w 

instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zamieszczonej 

na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

 W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wzmocnienie konstrukcji drogi, 

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 6,0 

m, 

 wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m, 

 wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej dwukierunkowej od ronda do skrzyżowania  

z ul. J. Długosza oraz w obrębie skrzyżowania, 

 wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

 wykonanie poboczy o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m, 

 przebudowę istniejących zjazdów na posesje po obu stronach drogi oraz 

przepustów, 

 wykonanie włączeń do drogi powiatowej, dróg dojazdowych, zjazdów, wlotów dróg 

podporządkowanych, itp., 

 wykonanie dwóch rond w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic, tj. J. Długosza i 

Zamkowej oraz Zamkowej i Orzeszkowej, 

 w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Orzeszkowej wykonanie przystanku 

autobusowego, umożliwiającego zatrzymywanie się co najmniej dwóch pojazdów 

autobusowych oraz miejsca zapewniającego postój co najmniej dwóch pojazdów 

autobusowych, 

 w ciągu budynków handlowo-usługowych na ul. Zamkowej wykonanie miejsc 

parkingowych, w tym dla samochodów ciężarowych, 

 usunięcie drzew wchodzących w pas drogowy, kolidujących z proj. elementami drogi 

lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

 wykonanie oznakowania poziomego przy zastosowaniu mas chemoutwardzalnych 

oraz oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 01.12.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej 

koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność odbioru 

opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację 

projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. 

W przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim należy skalkulować koszty projektowanego 

oznakowania. 

 



Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy dodatkowo przedłożyć 

w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem 

rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

Część 7 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2057 S oraz nr 2061 S poprzez wykonanie 

chodnika dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2057 S oraz nr 2061 S poprzez 

wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka. 

Droga powiatowa nr 2057 S stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 494 oraz drogi 

powiatowej nr 2062 S relacji Kuleje – Bór Zapilski. Z kolei droga powiatowa nr 2061 S łączy 

drogę powiatową nr  2057 S z drogą powiatową nr 2063 S relacji Długi Kąt – Wręczyca 

Wielka. Obie drogi zlokalizowane są na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz przebiegają  

w terenie zabudowanym. Posiadają wymagania techniczne i użytkowe oznaczone 

symbolem „Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy obiekty 

posiadają nieregularne szerokości jezdni  od 5,00 m – 5,50 m o nawierzchni bitumicznej. 

Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do 

istniejących rowów przydrożnych oraz powierzchniowo na przylegające tereny. Wzdłuż 

drogi powiatowej nr 2057 S występuje oznakowanie pionowe i poziome, z kolei na drodze 

powiatowej nr 2061 S występuje wyłączenie oznakowanie pionowe. Drogi posiadają 

obustronne pobocza nieutwardzone. 

 

W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in.: 

 wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m, 

 przy drodze powiatowej nr 2057 S chodnik na długości 300 m od skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 2061 S w kierunku miejscowości Kuleje, 

 przy drodze powiatowej nr 2061 S chodnik o długości 1800 m od skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 2057 S do skrzyżowania z drogą gminną, 

 wykonanie systemu odwodnienia drogi, 

 odtworzenie rowu przydrożnego, 

 regulację zjazdów na posesje. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 01.12.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi 

do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji 

przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność 

odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

Dokumentację projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

 



Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4 należy dodatkowo przedłożyć w 

wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 

Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić 

odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

 

 

Część 8 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej  

z przebudową drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice, gm. 

Opatów. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice, 

gm. Opatów. 

Droga powiatowa nr 2039 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Opatów oraz przebiega w 

terenie zabudowanym. Stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2040 S relacji Złochowice-

Waleńczów oraz drogi powiatowej nr 2038 S relacji Złochowice-Konieczki-Panki. Posiada 

wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku 

przewidzianym do przebudowy droga posiada nieregularną szerokość jezdni od 5,50 m – 

6,0 m o nawierzchni bitumicznej.  Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych jezdni do istniejącego rowu przydrożnego oraz częściowo do 

kanalizacji deszczowej. Na odcinku objętym opracowaniem, tj. od budynku OSP Złochowice 

do drogi gminnej prowadzącej w kierunku miejscowości Kałmuki, występuje lewostronny 

chodnik dla pieszych. Dokumentację techniczną należy opracować na podstawie 

wytycznych zawartych w instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań 

w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019, zamieszczonej na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

    

W dokumentacji kosztorysowo – projektowej należy uwzględnić, m.in. 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mienralno asfaltową, 

 wykonanie nawierzchni jezdni  z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

 regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, 

 wykonanie odcinka kanału deszczowego, 

 zabudowę studni ściekowych z osadnikiem, 

 oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu, 

 mechaniczną ścinkę poboczy, 

 utwardzenie pobocza, 

 ustawienie barier sprężystych, 

 przełożenie istniejącego chodnika, 

 wykonanie oznakowania poziomego przy zastosowaniu mas chemoutwardzalnych 

oraz oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do 

opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale 

projektanta i zamawiającego wizja w terenie. 

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej 

wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w 

terminie do 03.12.2018 r. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości 

planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi 

do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji 

przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczność 

odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 



Dokumentację projektową należy sporządzić na mapach zasadniczych, które wykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie. 

 

Skład dokumentacji: 

1) Projekt budowlany – 5 egz. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. 

3) Przedmiar robót – 4 egz. 

4) Kosztorys inwestorski  – 4 egz. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. 

 

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy dodatkowo przedłożyć 

w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem 

rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech. 

 

 

 


