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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego IiR.271.2.4.2017 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania: 

„ Drogowa przyszłość Głuszycy - przebudowa dróg gminnych” 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych. Zakres zamówienia 

obejmuje dziewięć zadań: 

 

 

Część I. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117815, ul. Włókniarzy (długość drogi ok. 180 m, 

szerokość ok. 5,7 m) 

1. przełożenie nawierzchni z kostki brukowej lub zmiana nawierzchni brukowej na 

nawierzchnię z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym. Należy 

zaprojektować warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm oraz 

warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, obustronne krawężniki, 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

3. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

4. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część II. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117798, ul. Górna (długość drogi ok. 250 m, szerokość 

ok. 3,7 m) 

1. przełożenie nawierzchni z kostki brukowej lub zmiana nawierzchni brukowej na 

nawierzchnię z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym. Należy 

zaprojektować warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm oraz 

warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, krawężniki, 

2. przebudowa chodników w istniejącym pasie drogowym, 

3. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

4. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

5. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część III. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117805, ul. Niecała (długość drogi ok. 150 m, 

szerokość ok. 3,4 m) 

1. nawierzchnia z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym, obustronne 

krawężniki, 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 
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3. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

4. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część IV. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117794, ul. Dolna wraz z budową miejsc postojowych 

przy basenie miejskim, (długość drogi ok. 450 m, szerokość ok. 3,8 m) 

1. nawierzchnia z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym, obustronne 

krawężniki, 

2. przewidzieć możliwość wycinki drzew z pasa drogowego, 

3. przebudowa chodników w istniejącym pasie drogowym, 

4. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

5. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

6. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część V. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117812, ul. Przemysłowa (długość drogi ok. 580 m, 

szerokość ok. 4,0 m) 

1. przełożenie nawierzchni z kostki brukowej lub zmiana nawierzchni brukowej  na 

nawierzchnię z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym. Należy 

zaprojektować warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm oraz 

warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, obustronne krawężniki, 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

3. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

4. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część VI. 

Przebudowa mostu w ciągu ul. Częstochowskiej wraz z przebudową nawierzchni drogi 

nr 117793  ul. Częstochowska (długość drogi ok. 250 m, szerokość od. 3,5 m) 

1. nawierzchnia z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym, obustronne 

krawężniki, 

2. przebudowa chodników w istniejącym pasie drogowym, 

3. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

4. przebudowa obiektu mostowego jednoprzęsłowego (długość mostu całkowita 13,3 m, 

szerokość jezdni 2,95 m, rok budowy przed 1945 r.), 

5. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

6. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 
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Część VII. 

Przebudowa drogi gminnej działka nr 284 obręb Grzmiąca (długość drogi ok. 280 m) – 

wraz z poszerzeniem pasa drogowego. 

1. zmiana nawierzchni z gruntowej na szutrową, powstała droga powinna umożliwiać 

prowadzenie gospodarki leśnej, w szczególności wywóz drewna wysokotonażowymi 

samochodami (masa łączna samochodu z ładunkiem 40 t), szerokość jezdni 3,5, pobocza 

obustronne i poszerzenia na łukach – w związku z powyższym konieczne jest pozyskanie 

gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1250), 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

3. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

4. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część VIII. 

Przebudowa nawierzchni drogi nr 117807, ul. Parkowa – modernizacja drogi do 

budynku ul. Parkowa 9 (długość drogi ok. 100 mb) wraz z budową miejsc postojowych 

na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego. 

1. nawierzchnia z betonu asfaltowego w istniejącym pasie drogowym, 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

3. miejsca postojowe wzdłuż drogi (działka nr 113/6 lub 113/10), 

4. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

5. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

Część IX. 

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr 10 obręb Łomnica (długość ok. 215 m) 

1. zmiana nawierzchni z gruntowej na szutrową, powstała droga powinna umożliwiać 

prowadzenie gospodarki leśnej, w szczególności wywóz drewna wysokotonażowymi 

samochodami (masa łączna samochodu z ładunkiem 40 t), szerokość jezdni 3,5, pobocza 

obustronne i poszerzenia na łukach – w pasie drogowym, 

2. w granicach pasa drogowego należy zaprojektować także zjazdy, 

3. w trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych 

rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy drogi określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

4. w ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi. 

 

 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji – dla każdego 

zadania osobno – w skład której wchodzą następujące elementy:  

1. projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału oraz 

1 egz. w wersji elektronicznej, 

2. kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowego oryginału oraz 1 egz. 

wersji elektronicznej, 
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3. przedmiar robót – 1 egzemplarz w formie papierowego oryginału  oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej do edycji, 

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz 

w formie papierowego oryginału  

 

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, 

niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję 

lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych 

muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych 

rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe 

rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne 

parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić 

informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia 

wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.  

 

Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz zgodna z przepisami tj. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r., poz. 1389), Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2004 r., poz. 2072). 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów w zakresie 

inwestycji,  

2. wykonanie map do celów projektowych, w tym map sytuacyjno - wysokościowych 

w zakresie niezbędnym do celów projektowych,  

3. uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych budowy, przebudowy 

i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej, opinii, decyzji oraz innych 

uzgodnień wymaganych rozwiązaniami projektowymi,  

4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii 

umożliwiających realizację inwestycji,  

 

Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca.  

 

Dodatkowo: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich 

branżach objętych dokumentacją projektową. 

 

Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie 

i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie 

z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD 

w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością 
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wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo 

kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

1. przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; 

2. sprawowanie nadzoru autorskiego; 

3. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów 

w prowadzonym postępowaniu przetargowym. 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

CPV 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 


