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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Wykonanie bezkolizyjnego połączenia 

drogowego ul. Kolejowej z ul. 1Maja w Bukownie”. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Wykonanie 

bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie”. 

Projektowane połączenie drogowe ma obsługiwać ruch samochodów osobowych i służb 

ratowniczych. Po jednej stronie drogi należy zaprojektować chodnik, a na całej długości 

drogi energooszczędne oświetlenie uliczne. 

2. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres i forma opracowań 

dokumentacyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1129). 

3. W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową oraz inne prace i 

opracowania niezbędne dla kompletności i umożliwiające uzyskanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej  oraz wykonanie robót budowlanych. 

4. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa 

budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań 

dokumentacyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554). 

5. Założenia projektowe: 

W ramach Wykonania bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1Maja 

planuje się wykonać w szczególności: 

- budowę nowego wiaduktu na torami kolejowymi lub tunelu pod torami kolejowymi, 

- wykonanie połączeń drogowych ww obiektu do istniejącej sieci dróg z 

dostosowaniem projektowanej nawierzchni do istniejących dróg, skrzyżowań, 

zjazdów i zabudowy, 

- budowę odwodnienia projektowanego połączenia drogowego, 

- przebudowę urządzeń niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową oraz 

uzyskanie warunków i uzgodnień przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej 

infrastruktury technicznej wraz z podaniem kosztów, w tym na terenach PKP, 

- budowę nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego, 

- wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu.   

 

Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne powinny zawierać czytelne 

granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie. 
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Dokumentacja musi być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których 

urządzeń dotyczą prace projektowe. 

 

6. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego: 

- opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

- po dokonaniu wstępnych uzgodnień z PKP wykonanie kilku wariantów koncepcji 

bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja uwzględniających 

przejście wiaduktem nad torami kolejowymi – minimum 2 warianty, jak i przejście 

pod torami kolejowymi – minimum 1 wariant.  

- uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej geometrii dróg, skrzyżowań, konstrukcji 

jezdni, obiektów inżynierskich, 

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji do opracowania kompleksowej 

dokumentacji, 

- uzyskanie warunków oraz uzgodnień od właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 

- wytyczne Zamawiającego w zakresie założeń technicznych tj.: 

   a) droga klasy L,  

   a) kategoria ruchu KR4, 

   b) droga jednojezdniowa, dwupasowa - po jednym pasie w każdym kierunku, o 

szerokości pasa ruchu 3,0m, z jednostronnym ciągiem pieszym, 

   c) oświetlenie energooszczędne na słupach, 

   d) nośność wiaduktu - 30 t 

   e) od strony ul. Kolejowej włączenie na projektowane połączenie drogowe rondem 

lub skrzyżowaniem dróg, 

   e) włączenie projektowanego połączenia drogowe do ul. 1 Maja skrzyżowaniem. 

- Po wyborze przez Zamawiającego ostatecznego wariantu bezkolizyjnego połączenia 

drogowego opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 

wykonaniem niezbędnych badań, uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

opinii i decyzji wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu 

administracji, w tym decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem terenu projekt ten ma obejmować również projekty 

przebudowy tego uzbrojenia.   

- Wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

- Przekazanie Zamawiającemu projektów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, 

specyfikacji technicznych w formie papierowej i elektronicznej.  

 

Przed sporządzeniem ostatecznej dokumentacji Wykonawca przedstawi kilka wariantów 
koncepcji bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja 
uwzględniających przejście wiaduktem nad torami kolejowymi – minimum 2 warianty, jak  
i przejście pod torami kolejowymi – minimum 1 wariant. Koncepcje powinny zawierać 
elementy kosztowe (roboty budowlane, wyłączenia torów z ruchu, przebudowa 
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istniejącego uzbrojenia, itp.) umożliwiające porównanie wariantów i wybór 
najkorzystniejszego rozwiązania.  
W przypadku połączenia drogowego nad torami należy również przedstawić koncepcje 
konstrukcji wiaduktu (stalowa, żelbetowa) uwzględniające rozpiętości przęseł (wynikające 
z ustaleń z PKP) z elementami kosztów. 
W ramach konsultacji społecznych przygotowane warianty bezkolizyjnego połączenia 
drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja wraz z wariantami wiaduktu – tunelu pod torami PKP 
należy przedstawić mieszkańcom Bukowna. 
 

7. Dokumentacja projektowa winna zawierzać w szczególności: 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekty budowlane i wykonawcze dróg, skrzyżowań, wiaduktu lub tunelu w 

zależności od przyjętego rozwiązania, 

- projekt odwodnienia, 

- projekt oświetlenia ulicznego, 

- Inwentaryzację drzew przewidzianych do likwidacji. W oparciu o inwentaryzację 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu wycinki drzew 

(zawierającego opis wraz z częścią rysunkową), 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego winna zawierać wszelkie opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia 

terenu) kolidującej z projektowanym połączeniem drogowym, 

- uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu,  

- przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami robót) oraz kosztorysy 

inwestorskie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18.05.04 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych, 

- dokumentację geotechniczną, 

 

8.   Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej: 

      - Dokumentację projektową należy wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej 

oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

     -   Dokumentacje w formie papierowej wraz z uzgodnieniami przekazać w teczkach z 

opisem w języku polskim. 

     -   Rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf, *.jpg i *.dwg. 

      - Część opisowa do projektów,  specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie 

używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf. 

      -  Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w powszechnie 

używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls i *.doc. 
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      -   Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i 

załączone do dokumentacji przekazanej na nośniku CD-ROM. 

 

9. Gmina Bukowno jest w posiadaniu wstępnej koncepcję połączenia drogowego ul. 

Kolejowej z ul. 1 Maja, którą można wykorzystać do dalszych prac projektowych.  


