
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 1 

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej branży drogowej zawierającej w szczególności: projekty budowlane, projekty 

wykonawcze,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i  odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku o dł. ok. 2,75 km” oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na etapie realizacji zamówienia, 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

w specjalnościach i liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zakres dokumentacji - przebudowa drogi klasy technicznej Z (zbiorcza) dł. ok. 2,75 

km.  

Wstępne założenia projektowe: 

 - projektowana szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m, 

 - przebudowa nawierzchni jezdni, 

 - przebudowa istniejących skrzyżować z drogami, 

 - budowa nowych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, 

 - przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami, 

 - zaprojektowanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania, 

 - zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

 

Szczegółowe założenia projektowe oraz parametry techniczne przebudowy drogi 

określi Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

 

 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Opracowana dokumentacja powinna 

zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować 

z Zamawiającym, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 



Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną 

dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uzyskania zaświadczenia organu architektoniczno - 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (tryb zgłoszenia) lub pozwolenia na 

budowę (tryb pozwolenie na budowę) uprawniającego Inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, 

ostatecznych decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa oprócz 

aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy 

pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi 

wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych; 

 opracowanie dla potrzeb projektowych wszelkich niezbędnych badań (nośności, 

przekrojów konstrukcyjnych itp.) obecnego stanu drogi, 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów do nieruchomości  

z właścicielami działek,  

 sporządzenie zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją 

inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. 

 uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej, 

ewentualnego pozwolenia wodno-prawnego i innych dokumentów prawnych 

niezbędnych dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania w/w 

zaświadczenia/pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego; 

 wykonanie projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej (4 - do złożenia w 

Starostwie Powiatowym, 1- dla Zamawiającego) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na 

płycie CD, w formacie pdf., oraz dwg. (dxf); 

 wykonanie projektu wykonawczego w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., dwg. (dxf) oraz w formacie 

oprogramowania w którym wykonano projekty; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. papierowe 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.; 

 sporządzenie przedmiarów, kosztorysów ofertowych („ślepych”) i kosztorysów 

inwestorskich – po 2 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

w formacie pdf., xls./doc.; 

 uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami (4 egz.- wersja papierowa, 1 egz. płyta CD); 



 

 

 wykonanie (jeżeli wystąpi taka potrzeba) projektów z branż dodatkowych 

(energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na 

ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami  - (4 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. płyta CD). 

 

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób 

odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. Uzgodnienia dołączone do projektów winny 

być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta. 

 

 

Sporządził: 

 

 

Podpis Dyrektora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 2 

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej branży drogowej zawierającej w szczególności: projekty budowlane, projekty 

wykonawcze,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i  odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok. 2,00 km” oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na etapie realizacji zamówienia, 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

w specjalnościach i liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zakres dokumentacji - przebudowa drogi klasy technicznej Z (zbiorcza) dł. ok. 2 km.  

Wstępne założenia projektowe: 

 - projektowana szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m, 

 - przebudowa nawierzchni jezdni, 

 - przebudowa nawierzchni chodników,  

 - przebudowa istniejących skrzyżować z drogami, 

 - budowa nowych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, 

 - przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami, 

 - zaprojektowanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania, 

 - budowa kanalizacji deszczowej, 

 - zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

 

Szczegółowe założenia projektowe oraz parametry techniczne przebudowy drogi 

określi Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

 

 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Opracowana dokumentacja powinna 

zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować 

z Zamawiającym, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. Zamawiający 



 

 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną 

dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uzyskania zaświadczenia organu architektoniczno - 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (tryb zgłoszenia) lub pozwolenia na 

budowę (tryb pozwolenie na budowę) uprawniającego Inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, 

ostatecznych decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa oprócz 

aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy 

pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi 

wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych; 

 opracowanie dla potrzeb projektowych wszelkich niezbędnych badań (nośności, 

przekrojów konstrukcyjnych itp.) obecnego stanu drogi, 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów do nieruchomości  

z właścicielami działek,  

 sporządzenie zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją 

inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. 

 uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej, 

ewentualnego pozwolenia wodno-prawnego i innych dokumentów prawnych 

niezbędnych dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania w/w 

zaświadczenia/pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego; 

 wykonanie projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej (4 - do złożenia w 

Starostwie Powiatowym, 1- dla Zamawiającego) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na 

płycie CD, w formacie pdf., oraz dwg. (dxf); 

 wykonanie projektu wykonawczego w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., dwg. (dxf) oraz w formacie 

oprogramowania w którym wykonano projekty; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. papierowe 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.; 

 sporządzenie przedmiarów, kosztorysów ofertowych („ślepych”) i kosztorysów 

inwestorskich – po 2 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

w formacie pdf., xls./doc.; 

 uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami (4 egz.- wersja papierowa, 1 egz. płyta CD); 



 

 

 wykonanie (jeżeli wystąpi taka potrzeba) projektów z branż dodatkowych 

(energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na 

ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami  - (4 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. płyta CD). 

 

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób 

odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. Uzgodnienia dołączone do projektów winny 

być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta. 

 

 

Sporządził: 

 

 

Podpis Dyrektora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 3 

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej branży drogowej zawierającej w szczególności: projekty budowlane, projekty 

wykonawcze,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i  odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku o dł. ok. 1,50 km” oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na etapie realizacji zamówienia, 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

w specjalnościach i liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zakres dokumentacji - przebudowa drogi klasy technicznej Z (zbiorcza) dł. ok. 1,50 

km.  

Wstępne założenia projektowe: 

 - projektowana szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m, 

 - przebudowa nawierzchni jezdni, 

 - przebudowa nawierzchni chodników, 

 - przebudowa istniejących skrzyżować z drogami, 

 - budowa nowych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, 

 - przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami, 

 - zaprojektowanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania, 

 - zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

 

Szczegółowe założenia projektowe oraz parametry techniczne przebudowy drogi 

określi Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

 

 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Opracowana dokumentacja powinna 

zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować 

z Zamawiającym, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. Zamawiający 



 

 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną 

dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uzyskania zaświadczenia organu architektoniczno - 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (tryb zgłoszenia) lub pozwolenia na 

budowę (tryb pozwolenie na budowę) uprawniającego Inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, 

ostatecznych decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa oprócz 

aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy 

pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi 

wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych; 

 opracowanie dla potrzeb projektowych wszelkich niezbędnych badań (nośności, 

przekrojów konstrukcyjnych itp.) obecnego stanu drogi, 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów do nieruchomości  

z właścicielami działek,  

 sporządzenie zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją 

inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. 

 uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej, 

ewentualnego pozwolenia wodno-prawnego i innych dokumentów prawnych 

niezbędnych dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania w/w 

zaświadczenia/pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego; 

 wykonanie projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej (4 - do złożenia w 

Starostwie Powiatowym, 1- dla Zamawiającego) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na 

płycie CD, w formacie pdf., oraz dwg. (dxf); 

 wykonanie projektu wykonawczego w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., dwg. (dxf) oraz w formacie 

oprogramowania w którym wykonano projekty; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. papierowe 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.; 

 sporządzenie przedmiarów, kosztorysów ofertowych („ślepych”) i kosztorysów 

inwestorskich – po 2 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

w formacie pdf., xls./doc.; 

 uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami (4 egz.- wersja papierowa, 1 egz. płyta CD); 



 

 

 wykonanie (jeżeli wystąpi taka potrzeba) projektów z branż dodatkowych 

(energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na 

ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami  - (4 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. płyta CD). 

 

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób 

odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. Uzgodnienia dołączone do projektów winny 

być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta. 

 

 

Sporządził: 

 

 

Podpis Dyrektora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 4 

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej branży drogowej zawierającej w szczególności: projekty budowlane, projekty 

wykonawcze,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i  odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2608C Konradowo – Siniarzewo na odcinku o dł. ok. 4,00 km” oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na etapie realizacji zamówienia, 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

w specjalnościach i liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zakres dokumentacji - przebudowa drogi klasy technicznej Z (zbiorcza) dł. ok. 4,00 

km.  

Wstępne założenia projektowe: 

 - projektowana szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m, 

 - przebudowa nawierzchni jezdni, 

 - przebudowa nawierzchni chodników, 

 - przebudowa istniejących skrzyżować z drogami, 

 - budowa nowych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, 

 - przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami, 

 - zaprojektowanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania, 

 - zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

 

Szczegółowe założenia projektowe oraz parametry techniczne przebudowy drogi 

określi Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

 

 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Opracowana dokumentacja powinna 

zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować 

z Zamawiającym, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. Zamawiający 



 

 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną 

dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uzyskania zaświadczenia organu architektoniczno - 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (tryb zgłoszenia) lub pozwolenia na 

budowę (tryb pozwolenie na budowę) uprawniającego Inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, 

ostatecznych decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa oprócz 

aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy 

pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi 

wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych; 

 opracowanie dla potrzeb projektowych wszelkich niezbędnych badań (nośności, 

przekrojów konstrukcyjnych itp.) obecnego stanu drogi, 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów do nieruchomości  

z właścicielami działek,  

 sporządzenie zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją 

inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. 

 uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej, 

ewentualnego pozwolenia wodno-prawnego i innych dokumentów prawnych 

niezbędnych dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania w/w 

zaświadczenia/pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego; 

 wykonanie projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej (4 - do złożenia w 

Starostwie Powiatowym, 1- dla Zamawiającego) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na 

płycie CD, w formacie pdf., oraz dwg. (dxf); 

 wykonanie projektu wykonawczego w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., dwg. (dxf) oraz w formacie 

oprogramowania w którym wykonano projekty; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. papierowe 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.; 

 sporządzenie przedmiarów, kosztorysów ofertowych („ślepych”) i kosztorysów 

inwestorskich – po 2 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

w formacie pdf., xls./doc.; 

 uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami (4 egz.- wersja papierowa, 1 egz. płyta CD); 



 

 

 wykonanie (jeżeli wystąpi taka potrzeba) projektów z branż dodatkowych 

(energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na 

ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami  - (4 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. płyta CD). 

 

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób 

odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. Uzgodnienia dołączone do projektów winny 

być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta. 

 

 

Sporządził: 

 

 

Podpis Dyrektora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 5 

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej branży drogowej zawierającej w szczególności: projekty budowlane, projekty 

wykonawcze,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne 

wykonania i  odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku o dł. ok. 7,00 km” oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na etapie realizacji zamówienia, 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

w specjalnościach i liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zakres dokumentacji - przebudowa drogi klasy technicznej Z (zbiorcza) dł. ok. 7,00 

km.  

Wstępne założenia projektowe: 

 - projektowana szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m, 

 - przebudowa nawierzchni jezdni, 

 - przebudowa nawierzchni chodników, 

 - przebudowa istniejących skrzyżować z drogami, 

 - budowa nowych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, 

 - przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych wraz z peronami, 

 - zaprojektowanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania, 

 - zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

 

Szczegółowe założenia projektowe oraz parametry techniczne przebudowy drogi 

określi Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

 

 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Opracowana dokumentacja powinna 

zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować 

z Zamawiającym, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu. Zamawiający 



 

 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną 

dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uzyskania zaświadczenia organu architektoniczno - 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (tryb zgłoszenia) lub pozwolenia na 

budowę (tryb pozwolenie na budowę) uprawniającego Inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, 

ostatecznych decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa oprócz 

aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy 

pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi 

wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych; 

 opracowanie dla potrzeb projektowych wszelkich niezbędnych badań (nośności, 

przekrojów konstrukcyjnych itp.) obecnego stanu drogi, 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdów do nieruchomości  

z właścicielami działek,  

 sporządzenie zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją 

inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 2 egz. 

 uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej, 

ewentualnego pozwolenia wodno-prawnego i innych dokumentów prawnych 

niezbędnych dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania w/w 

zaświadczenia/pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego; 

 wykonanie projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej (4 - do złożenia w 

Starostwie Powiatowym, 1- dla Zamawiającego) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na 

płycie CD, w formacie pdf., oraz dwg. (dxf); 

 wykonanie projektu wykonawczego w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., dwg. (dxf) oraz w formacie 

oprogramowania w którym wykonano projekty; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. papierowe 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.; 

 sporządzenie przedmiarów, kosztorysów ofertowych („ślepych”) i kosztorysów 

inwestorskich – po 2 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

w formacie pdf., xls./doc.; 

 uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami (4 egz.- wersja papierowa, 1 egz. płyta CD); 



 

 

 wykonanie (jeżeli wystąpi taka potrzeba) projektów z branż dodatkowych 

(energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na 

ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami  - (4 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. płyta CD). 

 

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób 

odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. Uzgodnienia dołączone do projektów winny 

być czytelne i opatrzone komentarzem Projektanta. 

 

 

Sporządził: 

 

 

Podpis Dyrektora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


