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Załącznik Nr 5 
 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr zebudowy dróg 
gminnych: ul. Gwo ździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach  wraz  
z przebudow ą kanalizacji deszczowej” 
 
I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prz ebudowy drogi gminnej  
     ul. Kochanowskiego w Kaletach  wraz z przebudow ą kanalizacji deszczowej” 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z jednostronnym chodnikiem (po 
stronie wschodniej), ul. Kochanowskiego na odcinku: -początek opracowania od  
ul. ks. Rogowskiego, do ul. Lema -koniec opracowania. 
Chodnik po stronie wschodniej na odcinku od ul. Ks. Rogowskiego do ul. Tuwima. 
Po przeciwnej stronie, na w/w odcinku, pobocze nieutwardzone, wjazdy i wejścia na posesje 
utwardzone kostką brukową. 
Długość drogi objętej opracowaniem 815 m.b. wraz z projektem odwodnienia  
- kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku. 

Szerokość jezdni, po istniejącym śladzie, 6,0 m. 
 
Nawierzchnia: 
- jezdni: z betonowej kostki brukowej 
- chodników i wjazdów na posesje: z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym 

2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 815 m.b. 
- szerokość w liniach rozgraniczających ok. 9,5 m. 

I.2. Zakres zamówienia 
1. Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiającemu do 
    zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych. 

2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmować między innymi: 

1) przebudowę/budowę drogi wraz z chodnikiem, 
2) budowę zjazdów w ulice boczne, 
3) odwodnienia jezdni na długości opracowania, z uwzględnieniem przyłączy, wyprowadzenia 
    kanałów w boczne ulice poza utwardzone wloty. 
4) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
 
I.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosz torysowego 

1) Sporządzenie map, podkładów geodezyjnych , do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do opracowania dokumentacji, w tym dokonanie uzgodnień: z właścicielami 
sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe), z właścicielami nieruchomości objętych 
opracowaniem, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wykup map 
ewidencyjnych wraz z wypisami z rejestru gruntów. 

2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektową drogą, 

3) Projekt przebudowy/budowy odwodnienia , kanalizacji deszczowej 

4) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniających 
przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm, wraz z niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów - niezbędnymi 
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do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

5) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

6) Przygotowanie wniosków, sporządzenie dokumentów i uzyskanie decyzji: 
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
- Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (fakultatywnie) 
- Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie) 
- Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę /fakultatywnie/ zgłoszenia  
o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę 

7) Wykonanie projektów wykonawczych , uzupełniających i uszczegółowiających 
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych, 

8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych , 
przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych, 

9) Wykonanie przedmiarów robót , przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem, miejscem wykonania 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* kosztorysy ślepe - w 1 egz., 
* kosztorysy inwestorskie - w 1 egz. 

b) dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, na nośniku elektronicznym 
- pamięci przenośnej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokumentację kosztorysową 
proszę wykonać w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF, 
pozostałe Word, Excel) - 1 kpl. 

II. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prz ebudowy drogi gminnej  
     ul. Gwo ździa w Kaletach  wraz z przebudow ą kanalizacji deszczowej” 
 
II.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z jednostronnym chodnikiem (przy 
wlocie od ul. 1 Maja po stronie zachodniej, w dalszym przebiegu po tej samej stronie, lecz  
z powodu załamania drogi, po stronie południowej), ul. Gwoździa na odcinku zamkniętym 
ulicami 1 Maja - początek opracowania i ul. Leśną -koniec opracowania. 
Chodnik po stronie zachodniej w początkowym przebiegu ul. od ul. 1 Maja, w pozostałym 
przebiegu, po stronie południowej, na całej długości ulicy. 
Po przeciwnej stronie, na odcinku od ul. 1 Maja do kładki kolejowej, chodnik z kostki brukowej, 
w pozostałym przebiegu pobocze nieutwardzone, natomiast wjazdy i wejścia na posesje 
utwardzone kostką brukową. 
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Długość drogi objętej opracowaniem 570 m.b. wraz z projektem przebudowy kanalizacji 
deszczowej na przedmiotowym odcinku. 
Szerokość jezdni, po istniejącym śladzie, 5,5 m. 
 
Nawierzchnia: 
- jezdni: z betonowej kostki brukowej 
- chodników i wjazdów na posesje: z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym 

2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 570 m.b. 
- szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m. 

II.2. Zakres zamówienia 
1. Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiającemu do 
    zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych. 

2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmować między innymi: 

1) przebudowę/budowę drogi wraz z chodnikami, 
2) budowę zjazdów w ulice boczne, 
3) przebudowę kanalizacji deszczowej/odwodnienia jezdni na długości opracowania,  
    z uwzględnieniem przyłączy, wyprowadzenia kanałów w boczne ulice poza utwardzone wloty. 
4) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
 
II.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kos ztorysowego 

1) Sporządzenie map, podkładów geodezyjnych , do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do opracowania dokumentacji, w tym dokonanie uzgodnień: z właścicielami 
sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe), z właścicielami nieruchomości objętych 
opracowaniem, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wykup map 
ewidencyjnych wraz z wypisami z rejestru gruntów. 

2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektową drogą, 

3) Projekt przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej , 

4) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniających 
przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm, wraz z niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów - niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
 

5) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

6) Przygotowanie wniosków, sporządzenie dokumentów i uzyskanie decyzji: 
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
- Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (fakultatywnie) 
- Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie) 
- Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę /fakultatywnie/ zgłoszenia  
o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę 

7) Wykonanie projektów wykonawczych , uzupełniających i uszczegółowiających 
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych, 

8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych , 
przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
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w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych, 

9) Wykonanie przedmiarów robót , przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem, miejscem wykonania 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* kosztorysy ślepe - w 1 egz., 
* kosztorysy inwestorskie - w 1 egz. 

b) dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, na nośniku elektronicznym 
- pamięci przenośnej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokumentację kosztorysową 
proszę wykonać w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF, 
pozostałe Word, Excel) - 1 kpl. 

III. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prz ebudowy drogi gminnej  
     ul. Chrobrego w Kaletach  wraz z przebudow ą i budow ą kanalizacji deszczowej” 
 
III.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z jednostronnym chodnikiem (przy 
wlocie od ul. Ks. Rogowskiego po stronie zachodniej do końca posesji Chrobrego 7). 
Po przeciwnej stronie, w całym przebiegu ulicy, pobocze nieutwardzone, wjazdy i wejścia na 
posesje utwardzone kostką brukową. 
Długość drogi objętej opracowaniem 330 m.b. wraz z projektem budowy przebudowy kanalizacji 
na przedmiotowym odcinku. 
Szerokość jezdni, po istniejącym śladzie 5,0 m. 
 
Nawierzchnia: 
- jezdni: z betonowej kostki brukowej 
- chodników i wjazdów na posesje: z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym. 

2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 330 m.b. 
- szerokość w liniach rozgraniczających ok. 8,0 m. 

III.2. Zakres zamówienia 
1. Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiającemu do 
    zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych. 

2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmować między innymi: 

1) przebudowę/budowę drogi wraz z chodnikiem, 
2) budowę zjazdów w ulice boczne, 
3) budowę i przebudowę odwodnienia jezdni na długości opracowania, z uwzględnieniem  
    przyłączy, wyprowadzenia kanałów w boczne ulice poza utwardzone wloty. 
4) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
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III.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-ko sztorysowego 

1) Sporządzenie map, podkładów geodezyjnych , do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do opracowania dokumentacji, w tym dokonanie uzgodnień: z właścicielami 
sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe), z właścicielami nieruchomości objętych 
opracowaniem, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wykup map 
ewidencyjnych wraz z wypisami z rejestru gruntów. 

2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektową drogą, 

3) Projekt przebudowy/budowy odwodnienia , kanalizacji deszczowej 

4) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniających 
przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm, wraz z niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów - niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

5) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

6) Przygotowanie wniosków, sporządzenie dokumentów i uzyskanie decyzji: 
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
- Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (fakultatywnie) 
- Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie) 
- Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę /fakultatywnie/ zgłoszenia  
o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę 

7) Wykonanie projektów wykonawczych , uzupełniających i uszczegółowiających 
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych, 

8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych , 
przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych, 

9) Wykonanie przedmiarów robót , przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem, miejscem wykonania 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* kosztorysy ślepe - w 1 egz., 
* kosztorysy inwestorskie - w 1 egz. 

b) dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, na nośniku elektronicznym 
- pamięci przenośnej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokumentację kosztorysową 
proszę wykonać w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF, 
pozostałe Word, Excel) - 1 kpl. 
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IV. Uwagi ko ńcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały 
techniczne i eksploatacyjne oraz wykona wszelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty. 
Dokumentacja winna być opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów 
jej wykonania. 
W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał 
będzie z zarządcą drogi Miastem Kalety. 
Projekty organizacji ruchu tymczasowej i docelowej winny być zatwierdzone przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 
Dokumentację projektową należy skompletować w oddzielnych teczkach, kartonowych 
z rączką, (po 5 szt.) z wykazem zawartości teczki. 
Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie 
na budowę/zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże je oddzielnym protokołem przekazania  
z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania 
się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę/ dokonania zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
 
Kalety, dnia 27 marca 2015 roku 

 
 
 
                                                                                                       ZATWIERDZIŁ: 


