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„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg 
gminnych (ulice: Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera-Lema w Kaletach” 

 

Załącznik nr 8/1 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr zebudowy drogi gminnej  
ul. Ustronna w Kaletach – I etap” 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z obustronnymi poboczami 
 - początek opracowania od ul. Ofiar Katynia, km 0+000 do km 0+590, -koniec opracowania. 
 
Długość drogi objętej opracowaniem 590 m.b .  
- odwodnienie jezdni na tym odcinku do rowów i na teren gruntowych przepuszczalnych poboczy. 

Szerokość jezdni 4,0 m. 
 
Nawierzchnia: 
- z asfaltobetonu na podbudowie z kruszyw naturalnych 
pobocza nieutwardzone, wjazdy i wejścia na posesje utwardzone kostką brukową (w kolorze   
  czerwonym), na podbudowie z kruszyw naturalnych. 
 
2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 590 m.b. szer. jezdni 4,0 m, pobocza 2 x 0,5 m umocnione kruszywem  
  naturalnym 
 
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, 
2) przebudowę/budowę zjazdów w ulice boczne i do posesji, 
3) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
4) budowę kanału technologicznego, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
6) Projekt przebudowy sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi, z rur PE 110.  
    Przebudowywany wodociąg należ umieścić w działce drogowej. Jednoczeście informujemy, że   
    Miasto Kalety jest właścicielem i administratorem wodociągów na terenie miasta. 
 
I.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosz torysowego 

1) Sporz ądzenie 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) 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. 
4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

5) 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 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele budowlane. 

 
6) 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, 

7) 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, 

8) 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, 

9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* przedmiary róbót w ujęciu kosztorysowym - 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 ko ńcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały 
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 i ZDP w Tarnowskich Górach. 
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 załączniki do zgłoszenia robót  
i przekaże protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne  
i mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane/ fakultatywnie zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 



 
Załącznik nr 8/2 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr zebudowy drogi gminnej ul. Ko ściuszki 
w Kaletach” 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z obustronnymi poboczami 
 - początek opracowania od ul. ks. Drozdka, do końca ulicy - koniec opracowania. 
 
Długość drogi objętej opracowaniem 270 m.b . wraz z projektem odwodnienia na przedmiotowym 
odcinku. 
Szerokość jezdni do 5,0 m. 
 
- Nawierzchnia: 
- jezdni z betonowej kostki brukowej 
- pobocza nieutwardzone, wjazdy i wejścia na posesje utwardzone kostką brukową (w kolorze   
  czerwonym), na podbudowie z kruszyw naturalnych. 
 
2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 270 m.b., szer. jezdni 5,0 m, pobocza 2 x 0,5 m, umocnione kruszywem   
  naturalnym. 
 
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, 
2) przebudowę/budowę zjazdów na posesje, 
3) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
4) budowę kanału technologicznego, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
 
I.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosz torysowego 

1) Sporz ądzenie 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) 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. 
 
4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

5) 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 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele budowlane. 

6) 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, 

7) 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, 

8) 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, 

9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* przedmiary róbót w ujęciu kosztorysowym - 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 ko ńcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały 
oraz wykona wszelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty. 
W przedmiarach i kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić rozbiórkę i odwóz na wskazane miejsce 
(do 3 km) płyt drogowych zabudowanych w początkowym odcinku drogi. 
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 załączniki do zgłoszenia robót  
i przekaże protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne  
i mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane/ fakultatywnie zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 8/3 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr zebudowy ko ńcowego odcinka drogi 
gminnej ul. Rymera w Kaletach” 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z obustronnymi poboczami 
 - początek opracowania od działki nr: 1234/198, na odcinku 300 mb -koniec opracowania. 
 
Długość drogi objętej opracowaniem 300 m.b .;  

- odwodnienie jezdni na tym odcinku do rowów i na teren gruntowych przepuszczalnych poboczy. 

Szerokość jezdni 5,0 m. 
 
Nawierzchnia: 
- z asfaltobetonu na podbudowie z kruszyw naturalnych 
pobocza nieutwardzone, wjazdy i wejścia na posesje utwardzone kostką brukową (w kolorze   
  czerwonym), na podbudowie z kruszyw naturalnych. 
 
2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 300 m.b. szer. jezdni 5,0 m, pobocza 2 x 0,5 m, umocnione kruszywem  
naturalnym 
 
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, 
2) przebudowę/budowę zjazdów w ulice boczne, 
3) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
4) budowę kanału technologicznego, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
6) Projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi, z rur PE 110.  
    Budowany wodociąg należy umieścić w działce drogowej. Jednoczeście informujemy, że   
    Miasto Kalety jest właścicielem i administratorem wodociągów na terenie miasta. 
    Zakończenie projektowanego wodociągu, wpięcie do istniejącej sieci w ul. Lema. 
    (Załącznik nr 10, załacznik graficzny) 
 
I.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosz torysowego 

1) Sporz ądzenie 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) 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. 
 
4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 



i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

5) 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 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele budowlane. 

6) 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, 

7) 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, 

8) 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, 

9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* przedmiary róbót w ujęciu kosztorysowym - 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 ko ńcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały 
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 załączniki do zgłoszenia robót  
i przekaże protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne  
i mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane/ fakultatywnie zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 
 
 
 
 



Załącznik nr 8/4 

 
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr zebudowy drogi gminnej  
ul. Lema w Kaletach” 
 
I.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Projekt budowlany i wykonawczy jednojezdniowej ulicy, z obustronnymi poboczami 
 - początek opracowania od ul. Rymera, do ulicy Kochanowskiego -koniec opracowania. 
 
Długość drogi objętej opracowaniem 190 m.b .  

- odwodnienie jezdni na tym odcinku na teren gruntowych przepuszczalnych poboczy. 

Szerokość jezdni 5,0 m. 
 
Nawierzchnia: 
- z asfaltobetonu na podbudowie z kruszyw naturalnych 
pobocza nieutwardzone, wjazdy i wejścia na posesje utwardzone kostką brukową (w kolorze   
  czerwonym), na podbudowie z kruszyw naturalnych. 
. 
 
2. Orientacyjne wielkości określające obiekt. 
- długość opracowania 190 m.b. szer. jezdni 5,0 m, pobocza 2 x 0,5 m, umocnione kruszywem 
naturalnym 
 
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, 
2) przebudowę/budowę zjazdów w ulice boczne, 
3) Przebudowę lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych 
    z budową drogi, 
4) budowę kanału technologicznego, 
5) Czasową (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 
 
I.3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosz torysowego 

1) Sporz ądzenie 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) 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. 
 
4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia ro bót 
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ, 

5) 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 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele budowlane. 

6) 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, 

7) 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, 

8) 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, 

9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich . 

Dokumentacj ę należy sporz ądzić: 
a) w wydruku, wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
* przedmiary róbót w ujęciu kosztorysowym - 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 ko ńcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały 
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 załączniki do zgłoszenia robót  
i przekaże protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne  
i mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane/ fakultatywnie zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Przepisy zwi ązane 
 
[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.).  
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz.1935 
ze zm.). 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  
z 2016 r., poz.124 ze zm.). 
[1.*] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,  
Nr 120, poz. 1126).  
[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 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 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 
 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ). (t.j Dz.U. 2017  
poz. 784 ze zm.) 
 

[1.7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) 
[1.8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.  
w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133). 
  
[1.9] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.) 
 

[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( t.j Dz.U. 2020 poz. 55, ze zm.) 
 

[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm. 
 

[1.12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, ze zm.) 
 

[1.13] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65) 
 

[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.).  

[1.15] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 283 ze zm.) 
 

[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.). 
  
[1.17] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (t.j. Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206 ze zm.). 
 

[1.18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984  
ze zm.) 
 

[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
ze zm.)  
[2.1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998 r. 
[2.2] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, Warszawa 2012. 
[2.3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - GDDKiA, Gdańsk 2012 r. 
[2.4] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji  



i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
  
[2.5] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne. 
 

[2.6] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  

 
 
 
Kalety, dnia 29 czerwca 2021 roku 

 
        Burmistrz Miasta Kalety 

       Klaudiusz Kandzia 
 

 


