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Załącznik Nr 5 
 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 
 
I. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej 
ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” 
 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i techniczny jednojezdniowej ulicy, z budową wjazdów na posesje,  
ul. Gawlika. Długość drogi objętej opracowaniem ~465 m.b. wraz z projektem odwodnienia  
- kanalizacji deszczowej. 

Nawierzchnia: 
- jezdni: z betonowej kostki brukowej 
- wjazdów na posesje: z czerwonej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 

2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość ulicy ~465 m.b. 
- szerokość w liniach rozgraniczających od 6,30 m do 8,65 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) budowę drogi wraz z wjazdami na posesje, 
2) połączenie z ulicami bocznymi, 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-kosztorysowego 
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 budowy odwodnienia, 

4) Projekt przedłużenia kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej kS 110 na odcinku  
    zaznaczonym kolorem czerwonym na mapie zasadniczej stanowiącej Załącznik Nr 13 
5) 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. 
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6) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia robót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

7) 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 

8) 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, 

9) 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, 

10) 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, 

11) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

Dokumentację należy sporządzić: 
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. Uwagi końcowe 
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 oraz Zarządem Dróg Powiatowych Tarnowskie Góry 
w sprawie połączenia ul. Gawlika z ul. Lubliniecką – droga powiatowa 3312 S. 

Ponadto Wykonawca wystąpi: 

- do Nadleśnictwa Koszęcin o zgodę na zaprojektowanie i budowę drogi na działkach 2221/48  
i 2081/48 będących własnością Skarbu Państwa we władaniu Nadleśnictwa Koszęcin. 
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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. 
 
III. Wnioski końcowe 
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu i być sporządzony zgodnie z rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133), oraz przepisami m.in.: 
√ ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
√ ustawa O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10 maja 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
√ obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. 
√ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 
√ ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 19 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602) 
√ rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393), 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę, 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym, 
√ ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
√ rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1490 z późniejszymi zmianami) 
√ ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
√ ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 
(Dz. U. z 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 
√ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
 
Kalety, dnia 03 czerwca 2013 roku 

 

                                                                                                       ZATWIERDZIŁ: 


