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Załącznik Nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

(Znak postępowania: BU.271.10.1.2021.AKG) 

 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dokumentacji projektowej pn. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 

Zawada od ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. Wodociągowej z drogą krajową nr 45 ul. 

Oleska w m. Zawada – część 1b 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania nr 13 pn. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż 

DP 1705 O od ronda w m. Zawada przez Kotórz Mały i Turawę oraz zadania nr 23 pn.   

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-

rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury 

pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w 

Gminie Lewin Brzeski” . 

 

Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla ścieżki pieszo – 

rowerowej oraz rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. 

Wodociągowej z DK 45 ul. Oleska w miejscowości Zawada, (długość około 400 mb). 

 

W związku z lokalizacją w/w przedsięwzięcia w ciągu dróg zarówno publicznych jak i 

wewnętrznych w obszarze zabudowanym oraz możliwymi kolizjami trasy z istniejącą zielenią w 

postaci drzew i krzewów, należy bezwzględnie dążyć i wykorzystywać wszystkie dostępne 

rozwiązania techniczne oraz alternatywne w celu minimalizacji ryzyka konieczności wycinki 

drzew.  
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Zamawiający w celu precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, zaleca organizację wizji w 

terenie obszaru oraz zakresu projektowanej inwestycji z przedstawicielem Urzędu Gminy 

Turawa w uprzednio ustalonym terminie.  

Zakres opracowania obejmuje w szczególności wykonanie : 

a. koncepcji projektowej, na podstawie której ustalony zostanie zakres i rozwiązania 

zadania; 

b. dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i formalno – prawnej; 

c. dokumentacji geotechnicznej oraz wodnoprawnej; 

d. w przypadku konieczności dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; 

e. projektu wykonawczego – wszystkich branż; 

f. materiałów przetargowych w tym przedmiaru robót budowlanych, kosztorysów 

ofertowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

g. kosztorysu inwestorskiego; 

h. projektu organizacji ruchu (stałej).  

i. wniosków o wydanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, oraz uzyskanie 

skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę. 

 

UWAGA: 

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania 

własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej, a także opracowania właściwych rozwiązań projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację objętą niniejszym zamówieniem oraz 

uzyskać niezbędne do realizacji inwestycji: decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie. 

 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Turawa, powiat opolski, województwo opolskie, 

województwo opolskie. 

Wykonawca jest zobligowany wykonać szczegółową inwentaryzację zagospodarowania terenu 

w tym m.in. dróg wewnętrznych – gminnych oraz drogi publicznej na odcinku objętym zakresem 

inwestycji i odcinkach przylegających, istniejących skrzyżowań, chodników, ścieżek 
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rowerowych, zjazdów, zatok i przystanków autobusowych, obiektów inżynierskich, obiektów i 

urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, cieków naturalnych, kanałów i rowów, 

sieci uzbrojenia terenu, zieleni i ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym w najbliższym 

sąsiedztwie. 

 

2.1. Ustalenia ogólne 

2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.: 

 

1) budowę ścieżki pieszo – rowerowej i rowerowej wraz z przebudową – rozbudową odcinka 

drogi wewnętrznej – gminnej części ul. Zielonej oraz ul. Wodociągowej, 

2) rozbudowę, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich w dostosowaniu do 

projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej oraz rowerowej, 

3) rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia 

korpusu drogowego, na odcinkach gdzie nie będzie możliwości odprowadzenia wody 

powierzchniowo, należy zaprojektować kanalizację deszczową, 

4) budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów na działki przyległe do ścieżki pieszo – 

rowerowej, rowerowej i drogi, szczególnie na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub 

zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze, 

5) rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z 

rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, 

 

2.1.2. Do Wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Wójta Gminy 

Turawa  uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej zgodnie z ustawą [2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy. 

2) Sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz 

odprowadzenie wód - na podstawie upoważnienia. 

3) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW 

oraz do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2]. 

4) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i 

papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu. 
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5) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury 

towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu kolidującej z rozbudową drogi. 

6) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych. Termin realizacji robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia szacuje się na ok. 5 miesięcy. Przewidywana ilość wizyt to ok. 10.  

7) Zakres nadzoru autorskiego został określony w istotnych dla stron postanowieniach umowy 

(Załącznik nr 2 do SWZ). 

8) Odbiór dokumentacji projektowo-wykonawczej i przetargowej został szczegółowo określony 

w istotnych dla stron postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ). 

2.1.3. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych 

należy dołączyć: 

a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego, 

b) kopie opinii ZUDP, 

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej, wynikające z przepisów prawa, 

d) oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego. 

2.1.4. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez 

wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie 

zgodnie z PZP. 

3. OPIS WYMAGAŃ W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z 

istniejącym zagospodarowaniem terenu (dokonał wizji lokalnej), własnością gruntów 

wchodzących w zakres opracowania zamówienia, materiałami wyjściowymi zawartymi 

w ofercie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej 

oferty.  

3.1.2. Po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni Zamawiający zorganizuje spotkanie z 

Wykonawcą, jeżeli uzna to za stosowne również z Wykonawcami poszczególnych 
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projektów branżowych, mapy do celów projektowych oraz opracowań geotechnicznych 

– obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i zaproszonych gości. Celem 

spotkania będzie omówienie istniejących uwarunkowań i szczegółowych wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Na spotkanie Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu aktualne mapy zasadnicze obejmujące odcinek drogi objęty 

zakresem inwestycji. 

3.1.3. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o udzielenie mu stosownego upoważnienia do występowania przed 

organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu 

Gminy Turawa, w sprawach związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w celu 

uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. 

3.1.4. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram prac projektowych. 

3.1.5. W terminie do 20 dni od dnia spotkania o którym mowa w pkt 3.1.2, Wykonawca swoim 

kosztem i staraniem opracuje i przekaże Zamawiającemu koncepcję projektową 

zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, uwzględniające ustalenia spotkania. 

Opracowanie koncepcji projektowej służy do jednoznacznego określenia zakresu robót 

budowlanych.  

3.1.6. W przypadku podziału inwestycji na odcinki ze względu na tryb realizacji inwestycji, 

odcinki te winny być tak zaprojektowane, aby mogły funkcjonować samodzielnie. 

Wymagania szczegółowe dotyczące opracowania koncepcji projektowej zawarto w pkt 

4.1. Po otrzymaniu koncepcji zostanie zorganizowane kolejne spotkanie mające na celu 

ocenę przyjętych rozwiązań projektowych. 

3.1.7. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje dokumentację projektową tj. w 

szczególności kompletny projekt wykonawczy wszystkich branż, kosztorys inwestorski, 

projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys ofertowy i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokona skutecznego zgłoszenia 

robót budowlanych. 

3.1.8. Wykonawca swoim kosztem i staraniem sporządzi w niezbędnym zakresie 

dokumentację geodezyjno- kartograficzną, dokumentację formalno-prawną związaną z 

czasowym zajęciem nieruchomości. 
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3.1.9. Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszelkie niezbędne do realizacji 

inwestycji decyzje (w przypadku konieczności także decyzje zmieniające wydane 

wcześniej decyzje), warunki techniczne, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia i opinie 

dla projektowanych rozwiązań w szczególności wydane przez: zarządców cieków, dróg 

publicznych, właściwych terenowo gestorów sieci dla poszczególnych projektów 

branżowych, gminy oraz opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 

3.1.10. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje i skompletuje wszelkie dokumenty i 

opracowania środowiskowe niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile będzie taka konieczność).  

3.1.11. W przypadku konieczności Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona zmian 

uprzednio wydanych decyzji (jeśli rozwiązania projektowe wpływają w sposób istotny 

na rozstrzygnięcia ewentualnie wydanych decyzji na obszarze objętym zakresem 

inwestycji). Zgodnie z itp. 61a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ 

administracji publicznej nie może wszcząć postępowania administracyjnego w 

przypadku, gdy sprawa została już rozstrzygnięta innym postępowaniem (przesłanka o 

nieważności decyzji w myśl itp. 156 §1 ust. 3 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego). 

3.1.12. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje opinię geotechniczną oraz w 

przypadku konieczności dokumentację badań podłoża gruntowego,  projekt 

geotechniczny i dokumentację geologiczno-inżynierską. 

3.1.13. Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy uzyskać swoim kosztem i 

staraniem zgody wodnoprawne wymagane ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne 

oraz wszystkie niezbędne decyzje, oceny, pozwolenia, zgłoszenia odpowiednie do 

zakresu projektowanych budowli, urządzeń i robót budowlanych. 

3.1.14. Wykonawca wykona swoim kosztem i staraniem inne niezbędne opracowania w 

przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania itp. jako skutek zapisów decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innych decyzji, postanowień, warunków 

technicznych, itp. 

3.1.15. W przypadku zgłoszenia przez podmioty zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu kanału 

technologicznego oraz stosownej decyzji zezwalającej na jego budowę, w ramach 

umowy. 
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3.1.16. Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację zjazdów, celem potwierdzenia ich 

zgodności z ewidencją prowadzoną przez Zarządców Dróg. 

3.1.17. Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację zieleni, wskaże w dokumentacji drzewa i 

krzewy przeznaczone do wycinki – kolidujące z przedmiotową inwestycją oraz w 

przypadku takiej konieczności, uzyska stosowne decyzje uprawniające do wycięcia 

kolidujących drzew i krzewów.  

3.1.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

umową i obowiązującymi przepisami w danym zakresie. 

3.1.19. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [3] oraz 

ustawa o samorządach zawodowych [40]. 

3.1.20. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi (szczególnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), polskimi 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, 

aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

3.1.21. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia. 

3.1.22. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę w zakresie wszystkich przepisów 

wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i 

wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

3.1.23. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 

Zamawiającemu. 
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3.1.24. Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 

wytycznych. 

3.1.25. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 

projektowych. 

3.1.26. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny 

(ekspertyzy) stanu istniejących obiektów, również te ewentualnie wskazane przez 

Zamawiającego. 

3.1.27. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wszelkich wymaganych analiz, 

koncepcji, wariantów oraz innych rozwiązań wynikających z określonych w trakcie 

realizacji potrzeb. 

3.1.28. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 

stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i 

polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem 

licencje na użytkowanie.  

3.1.29. Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań 

odpowiednich Polskich norm i zaleceń podanych w opracowaniu. 

3.1.30. Wykonawca zastosuje w opracowaniach projektowych materiały do wykonania 

obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 

przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

3.1.31. W razie wystąpienia kolizji rozwiązań przebudowy drogi, zaproponowanych przez 

Wykonawcę, z obiektami małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.), 

Wykonawca opracuje projekt przeniesienia obiektów małej architektury w miejsce poza 

pasem drogowym, niekolidujące z rozbudową drogi oraz uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym uzgodnienie/opinię samorządu lokalnego, 

pozwalające na przeniesienie obiektów. 

3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE i UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW i 

URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH PODSTAWOWE PARAMETRY i WYMAGANIA 

3.2.1. Opracowany projekt wykonawczy winien być sporządzony zgodnie z przepisami 

polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) 

oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) oraz w 

zgodności z wydanymi (aktualnymi) warunkami technicznymi do projektowania. 

3.2.2. Rodzaj posadowienia budowli dostosować do istniejących warunków gruntowych. 

3.2.3. W przypadku konieczności przebudowy sieci uzbrojenia terenu należy uzyskać stosowne 

warunki techniczne, a następnie sporządzić i uzgodnić projekty branżowe.  

3.2.4. Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia projektowanej ścieżki pieszo-

rowerowej i terenu przyległego przy spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych 

oraz zaplanuje roboty budowlane zapewniające sprawne odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych (roboty w niezbędnym zakresie na istniejących rowach). 

Ponadto rozwiązania w zakresie odwodnienia należy uzgodnić z zarządcami cieków do 

których będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe.  

3.2.5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do warunków środowiskowych 

określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach. 

3.2.6. Elementy ochrony środowiska należy stosować w miejscach i zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów i odrębnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

3.2.7. Wszystkie istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne ujęte w ewidencji zjazdów 

prowadzonej przez Zarządców dróg, które będą znajdowały się na terenie objętym 

projektem, należy przewidzieć do przebudowy lub budowy. Ponadto Wykonawca winien 

dokonać inwentaryzacji zjazdów w terenie i skonfrontować z ewidencją. Projektowane 

zjazdy (zarówno zjazdy ujęte w ewidencji jak i nie ujęte w ewidencji a 

zinwentaryzowane w terenie) należy zestawić w formie tabeli zjazdów oraz przedstawić 

do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

3.2.8. W przypadku lokalizacji przebudowy poszczególnych obiektów budowlanych (itp. 

zjazdów) poza pasem drogowym (liniami rozgraniczającymi), w razie wystąpienia 

konieczności Wykonawca pozyska zgodę właścicieli gruntów (w formie podpisanych 

umów użyczenia), na których planuje się ich posadowienie, celem nabycia prawa do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
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3.2.9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt rozbiórki obiektów budowlanych nie 

przewidzianych do dalszego użytkowania. 

3.2.10. W ramach zamówienia należy opracować projekt stałej organizacji ruchu. 

3.2.11. W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne, należy zaprojektować urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. bariery, balustrady, wygrodzenia, itp. 

3.2.12. Obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z bieżącymi przepisami, w 

szczególności  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), polskimi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

UWAGA: 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania opracowanych elementów projektowych oraz 

wszelkich dokumentów realizacji zadania Zamawiającemu, omawiać przyjęte rozwiązania na 

spotkaniach i Radach Projektu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, 

niezgodności, uchybień w przekazanych opracowaniach projektowych lub w przypadku 

rekomendacji innych rozwiązań technicznych, Zamawiający zawiadomi o powyższym 

Wykonawcę, a Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie je wprowadzić. 

 

4. SKŁAD DOKUMENTACJI 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

W przypadku podziału zadania na odcinki należy mieć na uwadze, aby każdy z poszczególnych 

odcinków mógł być realizowany oddzielnie i funkcjonować samodzielnie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 

oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 

stanu technicznego (ekspertyz) i prac projektowych z wymaganiami Zamawiającego, opisu 

przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Do projektu 

Wykonawca dołączy oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Każdy przedkładany, celem weryfikacji lub odbiorów, egzemplarz dokumentacji, winien być 

opatrzony w podpisy opracowujących projektantów i sprawdzającego. Wykonawca ma 
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obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wezwania sprawdzającego dokumentację do uczestnictwa w 

czynnościach odbioru poszczególnych elementów dokumentacji. 

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji do czasu odbioru pogwarancyjnego 

wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady bądź oczywiste omyłki dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest poprawić niezwłocznie, po ich ujawnieniu (otrzymanym 

zawiadomieniu). Ewentualne dodatkowe koszty budowy, przebudowy oraz remontu, odnowy 

itp. wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku 

odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Wykonawca. 

Przypomina się o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów 

budownictwa, członków Izby Inżynierów Budownictwa za szkody wyrządzone w związku z 

wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

W ramach zleconej dokumentacji, należy opracować następujące stadia i elementy: 

4.1. KONCEPCJA PROJEKTOWA 

Przed przystąpieniem do opracowania właściwego, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego koncepcję projektową (min. 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji 

elektronicznej).  

Koncepcja projektowa winna się składać z części opisowej i rysunkowej.  

Część opisowa powinna zawierać: 

- opis stanu istniejącego oraz poszczególnych obiektów inżynierskich, na podstawie 

wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji i oceny stanu technicznego. Do części opisowej 

należy wprowadzić tabelaryczne zestawienia istniejących chodników, ścieżek rowerowych, 

przystanków, zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań, ogrodzeń zlokalizowanych w pasie 

drogowym, przepustów (podanie kilometraża, strony drogi, szerokości użytkowych, materiału, 

światła obiektów inżynierskich, oceny stanu technicznego, analizę możliwości ewentualnego 

wykorzystania elementów konstrukcji obiektów w przypadku ewentualnej rozbudowy lub 

przebudowy drogi powiatowej) opracowaną na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

inwentaryzacji, etc., 
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- analizę konieczności usytuowania oznakowanego przejścia dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania a uwzględnieniem potrzeb pieszych oraz względów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

-  analizę zgodności zinwentaryzowanych zjazdów w terenie z wykazem zjazdów 

pochodzącym z ewidencji zjazdów, 

-  dla działek objętych inwestycją tj. działek na których zlokalizowane są istniejące rowy 

oraz cieki, działek pasów drogowych: dróg krzyżujących należy załączyć wypisy z ewidencji 

gruntów lub inne dokumenty zawierające: nr działki, podmiot ewidencyjny, oznaczenie i opis 

użytku gruntowego oraz charakter własności/władania. 

Część rysunkowa koncepcji składać się powinna z : 

- planu sytuacyjnego (sporządzonego na aktualnych mapach zasadniczych uzupełnionych 

o pomiary własne, w skali nie mniejszej niż 1:500), przedstawiającego w szczególności:  

• rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe projektowanych elementów drogi wraz z 

odwodnieniem pasa drogowego oraz odprowadzeniem wód opadowo – roztopowych, podział na 

odcinki o określonym trybie realizacji inwestycji, 

• zakresu robót budowlanych, w tym projektowanych skarp nasypu drogowego, 

projektowanych rowów, 

• wskazanie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz oznaczenie zakresu koniecznej 

przebudowy, 

• kolizje z istniejącym zagospodarowaniem, w szczególności z obiektami budowlanymi, 

obiektami małej architektury, drzewami, ogrodzeniami i obiektami zabytkowymi, 

• zakres umocnień oraz ewentualnych regulacji brzegów cieków naturalnych (należy 

dążyć do minimalnej ingerencji w koryto potoków). Po uzyskaniu warunków technicznych od 

Zarządcy cieku, należy zweryfikować ich zasadność i właściwość pod kątem zakresu 

proponowanego umocnienia. 

- profilu podłużnego projektowanego chodnika oraz elementów odwodnienia,  

- przekroi typowych,  

- ogólnych rysunków obiektów inżynierskich (w przypadku objęcia przebudową lub 

rozbudową). 

Koncepcja winna możliwie jak najbardziej szczegółowo określać zakres przedsięwzięcia, 

ustalając rozwiązania lokalizacyjne i konstrukcyjne.  
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Wykonawca przystąpi do dalszego opracowania dokumentacji i niezbędnych dokumentów, na 

podstawie których uzyska stosowne decyzje administracyjne I zgłoszenie robót budowlanych. 

Koncepcję projektową należy wkalkulować w wartość dokumentacji. 

Akceptacja rozwiązań zawartych w projekcie koncepcyjnym nastąpi na specjalnie w tej sprawie 

zorganizowanym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. 

UWAGA: 

Zamawiający nie ma informacji o braku map zasadniczych jednakże jeżeli zajdzie taka 

konieczność, to należy wykonać odpowiednie pomiary uzupełniające. 

4.2. Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1]. 

4.3. Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (budowa oświetlenia drogowego i 

doświetlenia przejść dla pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i 

przepisami ustawy [1]. 

4.4. Projekt budowlano-wykonawczy branży mostowej – przepusty wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1]. 

4.5. Projekty budowlano-wykonawcze pozostałych branż kolidujących z projektowaną ścieżką 

pieszo rowerową i rowerową, w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, 

telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i 

przepisami ustawy [1].  

4.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

4.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. 

Dla wszystkich obiektów budowlanych dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-

inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych 

warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].  

4.8. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) – związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności: 

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2] 



 
 

 

Projekt pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

14 
 

b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] – w tym 

projektu budowlanego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], 

aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania 

art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] : 

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna), 

d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia, 

e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do 

wydzielenia pod pas drogowy). 

4.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami 

wodnoprawnymi, do uzyskania decyzji ZRID wg art. 11d ustawy [2]. 

4.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej 

obejmującej cały pas drogowy w obrębie inwestycji. 

4.11. Kosztorys inwestorski 

4.12. Dokumentacja Przetargowa, w tym: Projekt Budowlany i  Projekty Wykonawcze 

wszystkich branż - wersja elektroniczna do odczytu Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. 

Na każdym z etapów opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca w sposób 

szczególny zobowiązany jest do przestrzegania zapisu art. 29 ust.1. PZP „Przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty”. 

Elementy dokumentacji przetargowej nie mogą wskazywać nazwy Wykonawcy dokumentacji 

projektowej. 

UWAGA:  

- Projektowanych rozwiązań technicznych, stosowanych materiałów budowlanych czy 

rozwiązań systemowych zawartych w dokumentacji projektowej i określonych materiałach 

przetargowych nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  

- Zakazuje się wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w 

którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej. Dopuszcza 

się posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jedynie w 

sytuacjach wyjątkowych tj. uzasadnionych specyfikacją przedmiotu zamówienia, a jednocześnie, 

gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 
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Nakłada się jednak obowiązek umieszczenia wyrazów „lub równoważny” a także wskazanie 

kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. 

 Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno 

być interpretowane rozszerzająco. W każdym przypadku posłużenia się znakiem towarowym, 

patentem lub wskazaniem pochodzenia należy zawrzeć klauzulę dopuszczającą składanie ofert 

równoważnych przez zamieszczenie wyrazów „lub równoważny”, a także wskazanie kryteriów 

stosowanych w celu oceny równoważności. 

 

4.13. Skład dokumentacji: 

4.13.1. Projekty budowlano-wykonawcze – są to opracowania projektowe o charakterze 

szczegółowym, które w zależności od potrzeb służą: 

➢ ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 

➢ uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2] 

Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2]. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branż w zakresie 

niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z 

ustawą [2] i przepisami Ustawy [1]. 

Projekt powinien zawierać: 

1. Część opisową, w tym m. in.: 

a) podstawę opracowania projektu, 

b) przedmiot i zakres opracowania, 

c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym, 

d) parametry techniczne projektowanej drogi: 

• prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś, 

• szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni, 

• warunki gruntowe i warunki wodne. 

e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej 

konstrukcji nawierzchni, rodzaje gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od 

normatywów projektowania), 

f) rozwiązania projektowe drogi i przepustów, 

g) konstrukcję nawierzchni, 

h) sposób odwodnienia, 
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i) kolejność robót 

j) przyjęte szerokości jezdni, 

k) opis robót ziemnych, 

l) opis technologiczny robót, 

m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem), 

o) wykupy i rozbiórki, 

p) urządzenia ochrony środowiska, 

r) obiekty zabytkowe, 

s) zajęcia terenu, 

t) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko, 

u) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Część rysunkową, w tym m.in.: 

a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z: 

• naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem, 

• podaną lokalizacją projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg 

(oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg, 

b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów 

projektowych  

• naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego, 

• lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych, 

• istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami w drodze, jak również drogami 

poprzecznymi na długości około 20m od granicy pasa drogowego, 

• pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne, 

• projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz 

projektowanymi barierami ochronnymi z projektu stałej organizacji ruchu, z podaniem 

kilometraża początku i końca barier, 

• osią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi 

drogi wraz z parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w 

punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety), 

• wykazem reperów wraz z adresem i wysokością, 

• lokalizacją przekrojów poprzecznych. 
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c) profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:100/1:500 sporządzony wzdłuż osi projektowanej 

jezdni wg niwelacji państwowej z naniesieniem: 

• rzędnych projektowanych, 

• spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i 

pionowych, 

• niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp, 

• lokalizacji najniższego punktu jezdni profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na łukach 

poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy 

wklęsły, 

• rzędnych istniejących, 

• pikiety charakterystycznych punktów drogi jak: początek, koniec, środek łuków poziomych i 

pionowych, wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp., 

• długości prostych i łuków, 

• hektometrów, 

• położenia obiektów inżynierskich, 

• rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów. 

d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem: 

• zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa 

drogowego, 

• przyjętych spadków poprzecznych, 

• lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń, 

• rodzajem i grubością poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z długością 

(kilometraż) 

występowania danego przekroju normalnego, 

Uzgodnienia i opinie, m.in.: 

a) protokół ZUDP – min. 2 oryginały, 

b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP, 

c) opinie właściwych urzędów miast i gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego, 

d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych 

skrzyżowań dróg odpowiednich kategorii, 

e) uzgodnienie z właścicielami rowów rozwiązań projektowych przepustów, 
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f) zarządcami lub właścicielami sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występującej w 

opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń infrastruktury 

technicznej, itp. 

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w 3 egz. w niezbędnym zakresie, 

dla potrzeb projektowanej ścieżki pieszo rowerowej i rowerowej i obiektów 

budowlanych/inżynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1]. 

4.13.2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej 

Wykonawca uzyska własnym staraniem. Mapa zbiorcza wszystkich występujących branż. Mapa 

do celów projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej (1 egz.) 

4.13.3. Aktualne i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z projektowaną budową ścieżki 

pieszo rowerowej i rowerowej, na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków 

technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do zaopiniowania. 

4.13.4. Budowę kanalizacji deszczowej projektować zgodnie z ustawą – Prawo wodne, łącznie z 

opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do środowiska. 

4.13.5. Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta i 

Sprawdzającego, oraz oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także 

dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Strony dokumentacji muszą 

być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami. 

4.13.6. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający 

zdekompletowanie. 

4.13.7. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w 

jeden kosztorys i przedmiar oraz wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. Przedmiar robót w 2 egz., Kosztorys inwestorski w 3 egz.,  

STWiORB w 2 egz. 

4.13.8. Projekt stałej organizacji ruchu w 3 egz. 

Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na 

CD/DVD w 1 egz. 

Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający 

szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został 
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zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, 

specyfikacje techniczne itp., należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i 

kosztorysy należy opracować w programie kosztorysowym pozwalającym pliki zapisać w 

formacie .kob, .ath. Rysunki powinny być zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane 

przez program AutoCad. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, 

opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym 

pliku w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej. 

 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i 

innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie 

przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w 

okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione, z późniejszymi zmianami: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.poz. 1186) 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462) 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2019 poz. 1643) 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1642) 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. 

W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 

1998r. Nr 126 poz. 839) 
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[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 

690 ze zm.). 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 

poz. 1127 ze zm.) 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007 Nr 86, poz. 579) 

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1474) 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ) 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110.) 

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729) 

[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 ze 

zm.). 

[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze 

zm.) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396) 

[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). 
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[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268) 

[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 poz. 868) 

[7.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie (Dz.U.2005 Nr 201, poz. 1673 z 2005r.) 

[7.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. W 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998 

Nr 126, poz. 839) 

[7.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac 

geologicznych (Dz.U.2001Nr 153, poz. 1777) 

[7.4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, 

Warszawa 1998r. 

[8] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 6) 

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2018 poz. 1945) 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 poz. 725) 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

(Dz.U. z 1999 nr 45 poz. 453) 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454) 

[10.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263,poz. 1572). 

[10.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.455) 

[10.5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w 

sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 

udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837) 
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[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 65) 

[11.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663) 

[12] Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz. 817) 

[13] Ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz.U. z 2000 nr 122 poz. 1312) 

[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) 

[14.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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 2004r. Nr 130 poz. 1389) 

[14.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 

poz. 2072 ze zm.) 

[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2005 nr 150 poz. 1247) 

[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 poz. 

1145.) 

[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 

poz. 2096) 

[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne. 

[20] Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i 

instrukcje. 

[21] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1712). 

2.2.8. Ustalenia wspólne dla branż dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys 

inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 3 egz. –zgodnie z [14.1] 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
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1. dokumentacja projektowa, 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3. założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

4. ceny jednostkowe robót podstawowych, należy ustalić stosując powszechnie stosowane 

publikacje w oparciu o kalkulacje szczegółowe przy czym: 

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać 

wg dotychczasowych obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu 

nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub w przypadku ich braku KNR) oraz metodę 

interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie 

stosowane publikacje aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach 

materiałów, robocizny i sprzętu). Ceny materiałów podać łącznie z kosztami zakupu. 

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie 

analizy indywidualnej to wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku: 

• robocizny – ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w 

szczegółowych opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, 

oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze, 

• materiałów – ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów 

niezbędnych do pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i 

procesie wbudowania, 

• pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z 

uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. 

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny 

obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od 

wynagrodzeń, a w szczególności: płace zasadnicze, obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy 

jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od 

towarów i usług. 

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej 

lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające 
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koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i 

demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie. 

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu. 

6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST, 

7. kosztorys inwestorski winien zawierać: 

1) stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu. 

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

3) przedmiar robót, 

4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością 

pozycji, 

5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 

obiektu i zbiorczych 

rodzajów robót, 

6) załączniki: 

a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

• wskaźnik narzutu zysku , 

• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla: 

- robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej, 

- robót budowlanych specjalistycznych, 

- robót ziemnych i rozbiórkowych, 

7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże, 

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej należy opracować i zapisać w jako pliki 

pozwalające otworzyć się w programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf. 
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2.2.8.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych w 2 egz. - 

opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA i 

późniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy obowiązujące w dniu sporządzenia SST jak i w 

oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanej 

dokumentacji. W specyfikacjach technicznych uwzględnić wymagania oceny właściwości 

przeciwpoślizgowych. 

2.2.9. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

 

  

 


