
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na:
Zadanie 1. 
Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego drogi gminnej - dz. nr 91/2, 46/3, 335 w 
miejscowości Jenkowice o dł. około 0,6 km wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i 
właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego

Zadanie 2 

Budowę dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre 
(Osada)  o dł. około 1,36km wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji 
administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego



1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

Zadanie nr 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego drogi gminnej - 

dz. nr 91/2, 46/3, 335 w miejscowości Jenkowice o dł. około 0,6 km wraz z uzyskaniem 

stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami 

prawa budowlanego

Zadanie nr 2. Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w 

miejscowości  Bystre  (ul.  Kwiatowa,  Storczykowa,  Chryzantemowa,  Narcyzowa, 

Wrzosowa,  Tulipanowa,  Liściasta,  Palmowa,  Kaktusowa)  o  dł.  około  1,36km  wraz  z 

uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych 

przepisami prawa budowlanego

2. ZAKRES RZECZOWY:
Zadanie 1. Dokumentacja projektowa chodnika z kanalizacją w m. Jenkowice na odcinku od 

drogi gminnej dz. nr 220 do dz nr 132/1 oraz od dz. nr 95/2 do istniejącego przejscia dla 

pieszych na wysokości dz. nr 87/2 - odcinek ok 600 m.

Zadanie 2. Dokumentacja projektowa dróg z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre 

od   skrzyżowania  drogi:  ul.  Słonecznikowa  dz.  nr  279  z  ul.  Storczykową  dz.  nr  9/5,  do 

skrzyżowania dróg: ul. Ludwikowska dz. nr 232 z ul. Narcyzową dz. nr 1/6, ul. Tulipanową 

dz. nr 291 poprzez ulice Storczykowa dz. nr 9/5, Kwiatowa dz. nr 14/33, 23/35 23/21, 23/57, 

23/5, 23/37, Chryzantemowa dz. nr 23/10, 2/6, Narcyzowa dz. nr 1/6, Wrzosowa dz. nr 23/35, 

24/36, 290, Tulipanowa dz. nr 291,  Liściasta dz. nr 24/29, Palmowa dz. nr 24/22, Kaktusowa 

dz. nr 24/13.

3. PARAMETRY DROGI I CHODNIKA:

Zadanie  1. Chodnik  należy  wykonać  o  szerokości  2  m, zgodnie  z  obowiązującym 

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 

sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  i  ich  usytuowanie. W 

przypadku braku możliwości realizacji chodnika o podanej szerokości Zamawiający dopuszcza 

lokalne zawężenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zadanie  2.   Drogę  należy  wykonać  o  szerokości  jezdni  5,5  m,  zgodnie  z  obowiązującym 

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 



sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

4. ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

zadania określonego w pkt. 1 i określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 

projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń 

przewidzianych do wykonania i uzyskania w ramach tego zadania jak również opracowania 

dokumentacji przetargowej umożliwiającej Zamawiającemu zlecenie robót budowlanych.

5. ZAKRES OPRACOWANIA OGÓLNY: 

1. W  ramach  zamówienia  należy  wykonać  kompleksowo  dokumentacje  techniczną  dla 

wskazanego  w  pkt.  2  niniejszej  specyfikacji  zakresu  rzeczowego   niezbędne  dla 

uzyskania stosownych zaświadczeń lub właściwych decyzji administracyjnych.

Należy  zaprojektować  przebudowę  obiektów  inżynierskich  –  budowę  systemu 

odwodnienia  drogi  i  przyległego  terenu  oraz  budowę,  przebudowę  lub  zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją.

2. Należy  zaprojektować  przebudowę  obiektów  inżynierskich  –  budowę  systemu 

odwodnienia  drogi  i  przyległego  terenu  oraz  budowę,  przebudowę  lub  zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją.

3. Należy  opracować  projekty  budowy,  przebudowy  kanalizacji  opadowej  i  niezbędnych 

elementów do zarządzania ruchem i drogą.

6. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH:

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ: 

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie m.in. do:

• przeprowadzenia wizji w terenie i sporządzenia m.in.  dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego;

• opracowania projektu wstępnego dla zadania określonego w pkt. 1 niniejszej specyfikacji 

w ciągu 14 dni dla zadania 1 i 21 dla zadania 2 od daty zawarcia umowy. Dopiero po 

uzgodnieniu  projektu  wstępnego  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  dokumentacji 

projektowej będzie mógł przystąpić do dalszych prac projektowych;

• opracowania  dokumentacji  technicznej  (projekt  budowlano-wykonawczy)  na  aktualnej 

mapie  do  celów  projektowych  przyjętej  do  zasobów  geodezyjnych   oraz  uzyskania 



niezbędnych  uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych,   które  umożliwią  Wykonawcy 

dokumentacji  projektowej  uzyskanie  akceptacji  przez  właściwy organ zgłoszenia  robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie właściwej decyzji 

administracyjnej  umożliwiającej  realizację  zadania.  Dokumentację  należy  wykonać 

zarówno w wersji papierowej jaki i elektronicznej;

• wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, 

niezbędnych do uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę; 

• uzyskania  warunków  technicznych  od  zarządców  istniejących  sieci  oraz  wykonania 

dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących 

branż;

• opracowania projektu zieleni (w przypadku konieczności);

• opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

Budowlanych na wszystkie  elementy realizowanych  robót  sporządzonych  na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów;

• opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD);

• uzyskania  akceptacji  przez  właściwy  organ  zgłoszenia  robót  budowlanych  nie 

wymagających  pozwolenia  na  budowę  lub  uzyskania  właściwej  ostatecznej  decyzji 

administracyjnej  umożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami;

• stawienia się  niezwłocznie  na każde  wezwanie  Zamawiającego  w celu  przedstawienia 

zaawansowania prac;

7. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.

ZAKRES DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ OBEJMUJE:

1. Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB) dla 

wszystkich branż.

STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych 

standardów  robocizny,  materiałów  oraz  wykonania  towarów  i  usług,  które  mają  być 

zamówione.  STWiORB  mają  być  ściśle  powiązane  z  dokumentacją  projektową  i 

przedmiarem robót. 

2. Część przedmiarowo-kosztorysową dla wszystkich branż



Przedmiar robót  powinien  spełniać  wymagania  zawarte  w obowiązujących  przepisach 

prawnych  i  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych 

w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  lub 

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  wyliczeniem  oraz  wskazaniem 

właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w 

tym  zakresie.  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  zobowiązany  jest  do  udzielania 

odpowiedzi  na  pytania  zadane  przez  oferentów  w trakcie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  realizację  robót  budowlanych  w  oparciu  o dokumentację 

projektową,  aż  do  wyłonienia  wykonawcy  robót  oraz  przygotowania  ewentualnych 

modyfikacji  dokumentacji  projektowej  wynikających  z  tych  pytań  i udzielanych 

odpowiedzi  –  w  terminach  wyznaczonych  przez  Zamawiającego.  Zamawiający 

każdorazowo wyznaczy termin nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie 

złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego faksem 

lub e-mailem pisma z pytaniami Wykonawców robót.

3. Dokumentacja  projektowa  zostanie  wykorzystana  do  przeprowadzenia  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w związku z powyższym jej 

treść  nie  może  zawierać  oznaczeń,  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia. 

W przypadku  braku  możliwości  opisania  treści  dokumentacji  za pomocą  dostatecznie 

dokładnych  określeń,  dopuszcza  się  wskazanie  znaku  towarowego,  patentu  lub 

pochodzenia,  nakładając  obowiązek  umieszczenia  wyrazów  „lub  równoważny”  oraz 

określenie zakresu równoważności

8. TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH:
Zadanie 1. Do 30.12.2016

Zadanie 2. Do 30.12.2016 r.

9.  WYMAGANIA, KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT:
NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD PROJEKTEM:

Bieżący nadzór  nad zgodnością  przebiegu procesu projektowego z wymaganiami  Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań w siedzibie Zamawiającego 

lub  w  terenie  których  głównym  celem  jest  prezentacja  przez  Wykonawcę  dokumentacji 

projektowej  sprawozdania  z  zaawansowania  wykonywania  dokumentacji  projektowej, 

omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest  jedynie  Zamawiający,  omówienie  warunków i  uzgodnień  otrzymanych  od instytucji  i 

osób trzecich,  uzgodnienie zaproponowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

warunków technicznych dotyczących projektowanego zadania.  Spotkania odbywać się będą 

z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc. 

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Celem  prawidłowego  przygotowania  zaleca  się  przeprowadzenia  wizji  w  terenie 

i zapoznanie się z kopią mapy zasadniczej dla budowanego odcinka chodnika oraz drogi, 

celem weryfikacji zakresu prac projektowych,

2. Na etapie opracowania dokumentacji w razie konieczności należy przeprowadzić odkrywki 

w terenie mające na celu potwierdzenie założeń projektowych,

3. Dokumentację  należy  opracować,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa w tym 

zakresie,

4. Wykonawca  dokumentacji  projektowej  będzie  odpowiadał  za  utrzymanie  i  ochronę 

opracowań  projektowych  i  za  wszelkie  materiały  wyjściowe  używane  i  otrzymane  w 

trakcie prac projektowych do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

5. Wykonawca dokumentacji projektowej we własnym zakresie uzyska wszystkie branżowe 

warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z  projektowanym 

zadaniem. 

6. Wszystkie  materiały  geodezyjne,  geotechniczne  oraz  inne  niezbędne  materiały  do 

przygotowania  opracowań  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  pozyska  własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania inwestycyjnego. 

7. Wszystkie  koszty  związane  z  uzyskaniem decyzji,  postanowień,  uzgodnień,  opinii  itd. 

ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca  dokumentacji  projektowej  odpowiedzialny  jest  za  jakość,  rzetelność, 

zgodność  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  wytycznymi  i  instrukcjami,  oraz 

ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych.

9. Wykonawca  dokumentacji  projektowej  zadania  winien  stosować  rozwiązania 

ograniczające poszerzenie pasa drogowego.



10. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty 

jest w oferowanej cenie. Nadzór autorski obejmuje czynności określone m.in. w przepisach 

Prawa budowlanego.

FORMA OPRACOWANIA I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI:

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. :

− projekt budowlany i wykonawczy przedmiotu zamówienia;

− projekty budowlane i  wykonawcze usunięcia  lub zabezpieczenia kolizji  wszystkich 

występujących branż (jeśli będzie konieczny);

− dokumentację  dot.  rozpoznania  podłoża  gruntowego  w  zakresie  zgodnym 

z obowiązującymi przepisami dot. zadania nr 2

− szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia, ze wskazaniem zadrzewienia 

powodującego kolizję z wykonywaną budową, projekt zieleni (jeśli będzie konieczny), 

oraz decyzję na wycinkę drzew i krzewów (jeśli uzyskanie będzie konieczne);

− projekt docelowej  organizacji ruchu ;

Część rysunkowa winna być zaopatrzona m.in. w:

− plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000;

− plan sytuacyjny w skali 1:500 sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych 

(winien zawierać m.in. istniejące granice pasa drogowego);

− lokalizację punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych;

− oś  drogi  wraz  z  parametrami  łuków  i  krzywych  przejściowych,  rzędnych 

wysokościowych osi w punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety);

− lokalizację  przekrojów  poprzecznych  wraz  z  ich  niezbędnymi  rysunkami 

konstrukcyjnymi;

− profile podłużne w skali nie mniejszej niż 1:100/1:1000

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 

czyli powinna umożliwiać uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie drogi, 

chodnika  z  kanalizacją  i  robotami  odwodnieniowymi.  Dokumentacja  projektowa  musi  w 

szczególności  spełniać  wymagania  obowiązujących  przepisów  prawa,  zasady  wiedzy 

technicznej,  a  także  warunki  określone  w  uchwalonych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi 

być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne 



rozwiązania  funkcjonalne,  użytkowe,  konstrukcyjne,  materiałowe,  kosztowe.  Wykonawca 

dokumentacji  projektowej  musi  uzyskać  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  wszystkie 

wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w 

dokumentacji  projektowej  obiektów,  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  zapewni 

skoordynowanie  techniczne  wykonanych  opracowań  oraz  projektów  budowlanych  i 

wykonawczych;

Projekt wykonawczy powinien uzupełnić  i  uszczegółowić projekt budowlany tak aby była 

możliwość  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu  inwestorskiego  oraz  realizacji  robót. 

Część  rysunkowa  projektu  wykonawczego  powinna  być  sporządzona  z  dużą  dokładnością 

i odpowiednią szczegółowością;

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  zobowiązany  jest dołączyć  do  projektu 

budowlanego i wykonawczego wszystkie warunki techniczne, opinie i decyzje administracyjne 

z datami ich ważności umożliwiającymi realizację zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego lub raportu 

oddziaływania  na  środowisko  i  decyzji  środowiskowej  dokumenty  takie  muszą  zostać 

wykonane przez projektanta i wchodzić w skład dokumentacji projektowej.

Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Dokumenty które należy opracować i złożyć:

− aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa – 1 egz.

− dokumentację fotograficzną stanu istniejącego - 1 egz. 

− projekt wstępny opracowania– 1 egz.

− operat wodnoprawny – 1 egz. (jeśli będzie wymagany)

− pozwolenie wodnoprawne - 1 egz. (jeśli będzie wymagane)

− decyzję  środowiskową  lub  opinie  odpowiedniego  organu  -  1  egz.  (jeśli  będzie 

wymagana)

− oryginały uzyskanych opinii,  uzgodnień,  decyzji  administracyjnych,  zaświadczenia  o 

nie  wniesieniu  sprzeciwu  do  zgłoszenia  robot  budowlanych  lub  właściwą  decyzję 

administracyjną umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia jak również kopie 

załączone do pozostałych egzemplarzy dokumentacji,

− projekt budowlany – 4 egz. 

− projekt wykonawczy – 4 egz.

− szczegółową inwentaryzację zieleni, projekt nasadzeń -  4 egz. (jeśli będzie wymagany) 



− projekt stałej organizacji ruchu  –4 egz.

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz. 

− przedmiar robót – 4 egz. 

− kosztorys inwestorski – 4 egz.

− zapis  formy  elektronicznej  na  płytach  CD  lub  DVD  opisanych  nazwą  zadania 

i określeniem zawartości zapisu elektronicznego,

− wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy  techniczne,  obliczenia,  przedmiary, 

kosztorysy, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać (w formatach *doc lub *xls),

− rysunki  zawarte  w  projektach  wraz  z  aktualną  mapą  do  celów  projektowych  (w 

formacie *pdf i *dwg ) lub równoważnym,

.

1. Projekty  oraz  pozostała  dokumentacja  muszą  uwzględniać  stan  prawny  na  dzień 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

2. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

z  należytą  starannością  w sposób  zgodny z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

3. Projektant powinien posiadać stosowne uprawnienia do projektowania w poszczególnych 

branżach wchodzących  w skład opracowania oraz potwierdzoną przynależność do Izby 

Samorządu zawodowego. 

4. Odbiór zadania zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu 

dokumentacji. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający:

− datę wystawienia protokołu,

− nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

− nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

− listę  załączników  wraz  ze  wskazaniem  nazwy  opracowań  projektowych  będących 

przedmiotem odbioru i podaniem ilości egzemplarzy,

− miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.

5. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru zadania Wykonawca dokumentacji projektowej 

przekaże  Zamawiającemu  projekt  Protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  w  dwóch 

egzemplarzach wraz z załącznikami:

− kompletne opracowania projektowe,



− oświadczenie,  że  są  one  wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi 

przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostały  wykonane  w  stanie  kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

− korespondencję z osobami trzecimi oraz notatki lub protokoły ze spotkań,

− materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

Zamawiający w ciągu 14 dni od przekazania kompletnej dokumentacji zadania sprawdzi 

przekazane materiały  i  podpisze  protokół  zdawczo – odbiorczy,  który będzie  stanowił 

podstawę do wystawienia faktury.

W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji Zamawiający w ciągu 21 dni od dnia jej 

przekazania  wskaże  Wykonawcy dokumentacji  projektowej  w formie  pisemnej  braki  w tej 

dokumentacji. Wykonawca dokumentacji projektowej po uzupełnieniu braków złoży ponownie 

wniosek  o  dokonanie  odbioru  zadania.  Odbiór  zadania  zostanie  dokonany  ponownie  na 

zasadach określonych powyżej.

PŁATNOŚCI:
Wykonawca  dokumentacji  projektowej  z  tytułu  zrealizowania  zadania  otrzyma 

wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty określonej w umowie.
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