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71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich  
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
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71300000-1 Usługi inżynieryjne  

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne  

71313410-2 Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego   

71313420-5 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 
powiatowej drogi nr 1463 K relacji Siedliska - Siedliska na odcinku od km 
0+004 – 1+708  – przebudowa polegać będzie na dostosowaniu drogi 1463K 
do parametrów odpowiadających drodze posiadającej kategorię ruchu KR4 
wraz z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej 
oraz umocnieniu rowów odwadniających w tym uzyskanie wszystkich 
wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie projektu tymczasowej i 
stałej organizacji ruchu; 

 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących:  

o prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni oraz warstw podbudowy 
oraz barier zabezpieczających 

o przebudowę nawierzchni oraz podbudowy wraz z wykonaniem 
poszerzeń jezdni, 

o budowę chodnika,  
o budowę poboczy,  
o wykonanie zatok przystankowych, 
o umocnienie skarp rowów odwadniających 
o przebudowa przepustów, 
o wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych,  
o wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo użytkowników 

drogi, tj.: 
- ekrany przeciwbłotne, 
- oświetlenie przejść dla pieszych zasilane przy użyciu 

odnawialnych źródeł energii (oświetlenie hybrydowe) 
- nawierzchnia dotykowa na chodnikach dla osób niedowidzących, 
- wiaty przystankowe, 
- bariery energochłonne, 
- barierki chodnikowe z poprzeczką blokującą. 
 

Realizacja ww. przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane posiadały trwałość wynikającą z: 
Załącznika nr Rozporządzenia 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. Nr 43, poz. 430). Zamawiający oczekuje 
od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa 
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eksploatacji. W przypadku elementów gotowych, np. urządzeń związanych z 
bezpieczeństwem ruchu wymaga się odpowiednich certyfikatów i deklaracji 
zgodnych obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Faza projektowa 
o Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1463K, 
o wykonanie lub pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla 

przedmiotowego odcinka,  
o opracowanie projektu/-ów wykonawczego oraz budowlanego, 
o uzyskanie decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej(ZRID) 

oraz innych stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń 
niezbędnych do realizacji inwestycji, 

o opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla 
podziałów nieruchomości, 

o opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, 
o dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu 

wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje 
inwestycji w 6 egzemplarzach oraz na płycie CD z oświadczeniem 
wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i 
że zostaje wydana w stanie pełnym, 

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji 
geodezyjnej. 

 Faza wykonawcza: 
o przebudowa drogi powiatowej. 

Ogólny zakres robót dotyczący przebudowy drogi powiatowej 
 roboty przygotowawcze – rozebranie istniejącej nawierzchni, wykopy 
 wykonanie podbudowy drogi dla kategorii ruchu KR4, 
 wykonanie zjazdów i przepustów, 
 wykonanie kanalizacji deszczowej - w miejscach projektowanych 

chodników, 
 wykonanie i umocnienie kratą ażurową rowów odwadniających, 
 budowa chodnika z kostki betonowej, 
 budowa zatok autobusowych, 
 budowa wiat przystankowych. 

Zakres robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 
Na terenie przebiegu drogi powiatowej znajdują się urządzenia podziemne, zjazdy, 
przepusty, które wymagać będą przebudowy. W ramach przebudowy drogi należy 
przewidzieć dostosowanie, wymianę do nowych warunków drogowych. 
Orientacyjne wytyczne do projektowania: 
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 wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, 

 roboty muszą być realizowane przy zachowaniu przejezdności drogi. 
Rodzaje robót występujących w tej części zamówienia: 

 roboty przygotowawcze,  
 wykonanie robót nawierzchniowych, 
 oznakowanie tymczasowe i docelowe, 
 roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie terenu. 

Warunki środowiskowe terenu 
 Inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  
 Miejscowości: Siedliska  
 Gmina Bobowa 
 Powiat gorlicki 
 Województwo małopolskie 

Teren planowanej inwestycji obejmuje zakres działek położnych wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1463K w miejscowości Siedliska (rys.1). 

 
Rys.1 Lokalizacja  przebudowywanej drogi. 
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1.1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej jest w złym stanie 
technicznym, z licznymi ubytkami, pęknięciami i koleinami. W nawierzchni 
występują przełomy spowodowane zbyt słabą podbudową przedmiotowej drogi. 
Dodatkowo ruch pojazdów ciężarowych przyczynia się do pogarszania stanu 
nawierzchni. Szerokość jezdni wynosi ok 5,5 m. Na większej części przebiegu 
prowadzone jest obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości. Szerokość 
istniejącej jezdni wynosi 5,5 – 6,0 m.  

Otoczenie przedmiotowego odcinka drogi stanowi rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa oraz grunty zagospodarowane rolniczo.  

Przedmiotowy odcinek łączy drogę wojewódzką nr 981 z DW 977. Stanowi 
połączenie ze Strefą Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska. 

Wody opadowe odprowadzane są poprzez przydrożne rowy.  

Wzdłuż drogi zainstalowane są bariery energochłonne o łącznej długości ok.211 m  

Bliskość SAG oraz skrót między DW 981 i DW 977 w Siedliskach powoduje 
wzmożony ruch samochodów ciężarowych. 

Duże nachylenie drogi (ponad 10%) oraz brak wydzielonych zatok autobusowych 
generuje problem z kontynuacją jazdy po zatrzymaniu przez ww. pojazdy w 
okresie zimowym.  

Inne obiekty inżynierskie 

W ciągu drogi powiatowej znajdują się dwa przepusty o długości ok 12 m 

każdy, km 0+168,00 oraz km 0+835,00. 

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowy odcinek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w km 
0+004 – 1+708 drogi powiatowej nr 1463K. W ramach przebudowa powstanie 
droga o kategorii ruchu KR4, szerokość jezdni wyniesie 6 m. W ciągu drogowym 
zostaną zlokalizowane 3 zatoki autobusowe w  km 0+713,50; 0+786,70; 
1+616,20, przy każdej zatoce zostanie zlokalizowana wiata przystankowa. 

Wzdłuż drogi powiatowej zostanie zlokalizowany chodnik o szerokości 2,0 m 
chodnik,  

lewostronny o długości 856 m kilometraż 

 km 0+10,30 – km 0+083,80;  
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 km 0+092,30 - km 0+746,90;  
 km 1+535,40 – km 1+663,00; 

prawostronny o długości 855 m  
 km 0+706,00 - 1+340,20;  
 km 1+347,10 - 1+510,60;  
 km 1+517,60 - 1+572,20; 

 
Chodniki zostaną zabezpieczone żółtymi barierkami chodnikowymi z poprzeczką 

blokującą  od strony wewnętrznej  na długości ok. 200 m w kolorze szarym od 
strony zewnętrznej na długości ok 550 m. Odcinkowo pod chodnikami projektuje 
się kolektor wód opadowych w postaci kanalizacji deszczowej o długości ok. 400m 
w pozostałym przebiegu wody opadowe odprowadzane będą z drogi 
przykanalikami do rowów odwadniających. Skarpy rowów odwadniających zostaną 
zabezpieczone płytami ażurowymi. 

Po stronie bez chodnika zostanie wykonane pobocze gruntowe o szerokości 1 m 
lewostronne na długości 742 m oraz prawostronne o szerokości 700 m. Na 
początku odcinka w km 0+032,70 – km 0+062,70 między jezdnią a chodnikiem 
zlokalizowana zostanie bariera przeciwbłotna/przeciwśniegowa. W ramach 
inwestycji przewiduje się wykonanie utwardzonych zjazdów w liczbie 35 szt. o 
powierzchni ok 785 m2. 

Istniejące bariery energochłonne o długości łącznej 211 m zostaną 
zdemontowane natomiast w ramach realizacji zadania planuje się wykonać bariery 
na długości ok. 500 m. 

Uwaga: Podane powyżej parametry dotyczące długości i powierzchni poszczególnych 
elementów realizowanej infrastruktury należy traktować szacunkowo, a projektant będzie 
mieć obowiązek precyzyjnego określenia parametrów inwestycji.   

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Na realizację powyższego zamierzenia inwestycyjnego składają się następujące 
działania oraz prace wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. 
2016 poz. 290)  

 Przebudowa drogi powiatowej  wraz z wykonaniem  warstw konstrukcyjnych 

dla drogi o kategorii ruchu KR4 

 Budowa chodnika  

 Budowa kanalizacji deszczowej 

 Budowa zjazdów  
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 Budowa poboczy oraz wykonanie rowów odwadniających 

 Budowa zatok autobusowych    

 Wykonie elementów poprawiających bezpieczeństwo użytkowników 

 Przebudowa infrastruktury towarzyszącej 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.3.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Bobowa. 
Teren inwestycji jest oznaczony symbolem 4.1.KP-Z i są to tereny drogowe, 
jednak z uwagi na fakt iż inwestycja będzie realizowana na zasadach określonych 
w  Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Oznacza to, że zapisy 
miejscowego planu  w miarę możliwości winny być brane pod uwagę natomiast nie 
mają charakteru wiążącego. 

1.3.2. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią 
obraz przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniają oferentów z konieczności 
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia 
innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań. 
 
1.3.3. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę 
właściwego zarządcy na wykonanie robót w pasie dróg przez niego 
administrowanych, dróg innych niż objętej przebudową.  
 
2.  Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla działek 
obejmujących jego własność tj. w obrębie istniejącego pasa drogowego. Prawo 
dysponowania terenem na cele budowlane dla pozostałych działek zostanie 
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dostarczone przez Zamawiającego po uregulowaniu stanu prawnego działek 
przejętych w drodze decyzji ZRID 
 
3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy. 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodną z 
treścią niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i odpowiadającymi w tym 
zakresie przepisami prawa.  
 
3.1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
Należy przygotować projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót i 
docelowy. Dokument musi być zaopiniowany przez właściwe jednostki 
przewidziane do tego typu uzgodnień (właściwe jednostki organizacyjne w 
miastach/gminach oraz właściwe jednostki Policji). 
 
3.2.  Materiały niezbędne do wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania 
Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska ww. Decyzję. Wykonawca 
ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania 
zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile potrzeba). 
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem 
istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca 
winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 
 
3.3.    Ustalenia wyjściowe  
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, warunki techniczne, uzgodnienia, 
decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie 
potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych 
dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla 
prowadzenia robót na poszczególnych etapach. Kompletne opracowania 
projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez 
właściwe Wydziały Zamawiającego.      
 
3.4.    Inne ustalenia 
Rozwiązania techniczne robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów z frezowania 
przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz 
postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. O ponownej ich przydatności 
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zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako 
odpady przechodzą na własność wykonawcy i podlegają utylizacji. 
 
3.5. Wszelkie dane, w tym numery działek przyjęto orientacyjnie. Projektant jest 
zobowiązany do przeprowadzenia pełnej analizy terenu i zastosować właściwe 
parametry inwestycji w opracowywanej dokumentacji. 
 
1.3.3.   INNE UWARUNKOWANIA 

Brak 

1.3.4. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

Nie dotyczy 

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI  
 

ZADANIE 1-  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  - WYKONANIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH DLA DROGI O KATEGORII RUCHU KR4 

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1463K na odcinku km 0+004 - 1+704,  

Podstawowe parametry: 
 droga o klasie Z, szerokości jezdni 6,0 m, dopuszczalny nacisk na oś: 100 kN, 

o nawierzchni bitumicznej, odwadnianej powierzchniowo odcinkowo do 
kanalizacji opadowej oraz rowów odwadniających, 

 długość przebudowywanych odcinków dróg – łącznie 1704 m. 

W ramach zdania konieczna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni, oraz warstw 
podbudowy na powierzchni ok 10 660 m2. 

Elementy uzyskane na etapie rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania 
pozostają własnością Zamawiającego, miejsce składowania wskaże Zamawiający. 

ZADANIE 2 - BUDOWA CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1463K na odcinkach  
chodnik: 
Strona lewa 0+010,30 – 0+083,80; 0+92,30 – 0+746,90; 1+535,40 – 1+663,00; 
Strona prawa 0+703,80 – 1+340,20; 1+347,10 – 1+510,60; 1+517,60 – 
1+572,20 
kanalizacja deszczowa: 
Strona lewa 0+010,30 – 0+265,00 
Strona prawa 1+550,00 – 1+680,00 
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Podstawowe parametry: 
Chodnik: 

 Szerokość ciągu pieszego – 2,0 m, 
 Długość chodnika do zaprojektowania – 1711 m, 
 Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni i=2,0%, 
 Konstrukcja: 

 Kostka betonowa - 6 cm, 
 Podsypka cementowa 1:4 – 3 cm, 
 Podbudowa z kruszywa łamanego – 15 cm, 

 
 Kanalizacja całkowita długość ok. 400 m – Gotowy kanał winien posiadać 

konstrukcję, która spełnia wymogi instalacji sanitarnych odprowadzania 
wody. Przekrój kolektora należy dobrać w oparciu o odpowiednie obliczenia 
oraz uwarunkowania terenowe. Należy przewidzieć i zamontować 
separatory substancji ropopochodnych. Prace projektowe oraz budowlane 
należy wykonać w oparciu o aktualne normy prawne. 

 
ZADANIE 3 -  BUDOWA ZJAZDÓW  

Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1463K 

Powierzchnia zjazdów do wykonania – ok. 785 m2. 

Liczba zjazdów – 35 szt. 

W ramach zadania przewiduje się budowę zjazdów do posesji oraz 

wzmocnienie istniejących zjazdów gruntowych.   

ZADANIE 4 -  BUDOWA POBOCZY ORAZ WYKONANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH 

Budowa poboczy 
Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1463K w kilometrażu: 

 po stronie lewej na długości ok. 742 m 

 po stronie prawej na długości ok 700 m 

Podstawowe parametry: 

 szerokość 1,0 m, 

 kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 

 w pobocza wbudowany destrukt, pozostały po frezowaniu nawierzchni. 

  

Wykonanie rowów drogowych, 
Lokalizacja :  

Strona lewa km 0+265,00 – 1+550,  1360 m długość ok. 1225 m 
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Strona prawa km 0+004,00 – 0+703,80; 0+854,70-1+572,20                       

długość ok. 1350 m 

 

Wykonanie umocnienia skarp - Umocnienie skarp wykonać na długości ok 2605m. 

W ramach zadania wykonawca winien usunąć nadmiar mas ziemnych zalegających 
w rowach, usunąć nadmierne zakrzaczenia oraz wyprofilować dno rowu. Skarpy 
rowu należy zabezpieczyć przy pomocy betonowych płyt ażurowych. 

ZADANIE 5 - BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH    

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1463K kilometraż: 
Strona lewa km 0+713,50; 1+616,20; 
Strona prawa km 0+786,70;  

 
Peron autobusowy – utwardzenie pobocza przy krawędzi jezdni kostka betonową.  
Podstawowe parametry: 

 Ilość  zatok  – 3 szt. 
 Budowa wiat przystankowych – 3 szt. 

Zatoka powinna posiadać parametry wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Nawierzchnia na zatokach autobusowych winna mieć zwiększoną odporność 
mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie. Przy bardzo dużym ruchu 
autobusów zaleca się wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu 
cementowego, kostki betonowej lub kamiennej ułożonej na podbudowie o 
wysokiej nośności. 
 
ZADANIE 6 -  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1463K 
 
Podstawowe parametry: 

 wykonanie oznakowania poziomego jezdni – długość ok 1,7 km, 
 odnowa oznakowania pionowego jezdni – ok 35 szt., 
 wykonanie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych –ok. 500 m, 
 Wykonanie barier przeciwbłotnych/ przeciwśniegowych h =1,2m 
 Wykonanie barierek wewnętrznych wzdłuż chodnika -  ok. 200 m 
 Wykonanie barierek zewnętrznych wzdłuż chodnika -  ok. 550 m 
 Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych zasilanego przy użyciu 

odnawialnych źródeł energii (oświetlenie hybrydowe)- 2 kpl. 
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 Wykonanie nawierzchni dotykowej przy przejściach dla pieszych oraz przy 
peronach przystankowych  - ok. 20 m2 

 Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych ułatwiające przejazd 
wózkiem. 

ZADANIE 7 -  PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 Przebudowa przepustów 
Lokalizacja: km 0+168,00; 0+835,00 
Ilość – 2 szt. 
Długość – ok. 24 m 

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości 
przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie 
wykonywania projektu budowlanego. 
Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia terenu należy zaprojektować 
zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od zarządców  poszczególnych sieci. 

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 
ZAKRES DZIAŁANIA 

ELEMENT INFRASTRUKTURY PARAMETRY 

1.Przebudowa drogi 
wraz z podbudową 1. Jezdnia klasy Z, szer. 6,0 m,  1704 m/11400 m2 

2.Budowa chodnika 
i kanalizacji 

1. 
Chodnik  
Prawostronny szerokość 2,0 m 856m 
Lewostronny szerokość 2,0 m 855 m 

2. Kanalizacja deszczowa 1568 m 
3.Budowa zjazdów 
do posesji 

1. Zjazdy 
 Powierzchnia 785 m2 

4.Budowa poboczy i 
wykonanie rowów 
przydrożnych 

1. Pobocze gruntowe szer. 1,0 m 
 Lewostronne 742 m 
 prawostronne 700 m 

2. Wykonanie rowów przydrożnych/ umocnienie skarp 
betonowymi płytami ażurowymi 

 Lewostronne 1255 m 
 Prawostronne 1350 m 

5.Wykonanie zatok 
przystankowych 

 Wykonanie zatok autobusowych 3 szt. 
 Budowa wiat przystankowych 3 szt. 

6.Poprawa 
bezpieczeństwa 

1. 
Wykonanie oznakowania poziomego 
jezdni  

Długość 1704 m 

2. 
Odnowa oznakowania pionowego 
jezdni  ok 35 szt. 
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3. 
Wykonanie barier energochłonnych w 
miejscach niebezpiecznych  ok. 500 m 

4.  
Wykonanie barier przeciwbłotnych/ 
przeciwśniegowych h =1,2m 30 m 

5. 
Wykonanie barierek bezpieczeństwa 
przy chodnikach 750 m 

6. 

Wykonanie nawierzchni dotykowej przy 
przejściach dla pieszych oraz peronach 
przystankowych 

20 m2 

7. 

Wykonanie oświetlenia przejść dla 
pieszych - zasilane z odnawialnych 
źródeł energii (oświetlenie hybrydowe) 

2 szt. 

7.Przebudowa 
infrastruktury 
towarzyszącej 

1. 
Przebudowa  przepustów 

2 szt. 

1.5.2. DROGI PROJEKTOWANE 

Proponowane warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni 
Jezdnia drogi powiatowej: 
 konstrukcja nawierzchni: 

4cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 
10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; 
22 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C50/30; 
Podłoże stabilizowane o grupie nośności G1. 

 
Pobocza 
konstrukcja nawierzchni :  
pobocza gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych, zgodne z normami 
odpowiednimi dla przyjętego rozwiązania, w pobocza wbudować destrukt, 
pozostały po frezowaniu nawierzchni. 
 
Chodniki 
konstrukcja nawierzchni :  

 Konstrukcja: 
6 cm - Kostka betonowa szara, 
3 cm - Podsypka cementowa 1:4, 
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego. 
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Zjazdy 
 Konstrukcja nawierzchni : 

8 cm - Kostka betonowa czerwona, 
3 cm - Podsypka cementowa 1:4 
15 cm – podbudowa z chudego betonu. 
 
 
Zatoki autobusowe 
Konstrukcja zatoki jak dla przebudowywanej drogi powiatowej (podbudowy dla 
kategorii ruchu KR4). 
Nawierzchnia na zatokach autobusowych winna mieć zwiększoną odporność 
mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie. Przy bardzo dużym ruchu 
autobusów zaleca się wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu 
cementowego, kostki betonowej lub kamiennej ułożonej na podbudowie o 
wysokiej nośności. 
Uwaga: Przy doborze grubości warstw konstrukcyjnych należy brać pod uwagę 
warunki geologiczne terenu. 

1.5.3. KANALIZACJA OPADOWA PROJEKTOWANA 

Wymagania projektowe: 
Sieć kanalizacji opadowej opartej o system grawitacyjny zaprojektować zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych” z zastosowaniem typowych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Odbiornikiem ścieków będą rowy przydrożne zlokalizowane w ciągu drogi 
powiatowej nr 1463K. 
 
Przed wprowadzeniem do odbiornika należy przewidzieć oczyszczanie wód 
opadowych w osadnikach i separatorach z substancji ropopochodnych oraz 
wprowadzenie ścieków po oczyszczeniu do odbiornika. Ostateczne rozwiązanie 
zaproponuje projektant i przedstawi do akceptacji zamawiającego.  

Na odcinkach z wykonanym chodnikiem gdzie nie zostanie wykonana kanalizacja 
deszczowa, należy zapewnić spływ wód opadowych do odbiornika(rowu) stosując 
przykanaliki. 

Uwaga: W obliczeniach zlewni należy uwzględnić pełne zagospodarowanie 
terenów wokół budowanych ciągów drogowych. 

1.6. ODSTĘPSTWA 

Brak  
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1.7. BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej 
technologii. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie 
środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób 
trzecich w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych odstawień, 
awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontów.  

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne 
opracowań projektowych) i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych, 
odniesione do charakterystycznych (wiodących) elementów budowli.  

DEFINICJE:  
 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 

stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

 Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy. 
 Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu 

lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga montażowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu wyłącznie pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Po drodze 
montażowej nie może się odbywać ruch pojazdów innych, niż pojazdy 
budowy (nie wymaga uzyskiwania odrębnych zezwoleń na podstawie prawa 
budowlanego, jeśli mieści się w granicach terenu budowy). 

 Droga objazdowa – droga specjalnie przygotowana lub specjalnie 
oznakowane i zabezpieczone istniejące drogi publiczne, przeznaczona do 
przeniesienia ruchu pojazdów z drogi publicznej, w czasie zamknięcia ruchu 
na wykonywanym fragmencie drogi publicznej na czas wykonania robót. 
Objazd przewidziany do usunięcia po zakończeniu robót budowlanych na 
przebudowywanym fragmencie drogi publicznej (w przypadku wykonywania 
robót budowlanych wymaga uzyskania odrębnych zezwoleń na podstawie 
przepisów prawa budowlanego). 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez 
właściwy organ, stanowiący dokument przebiegu robót projektowych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/Kierownikiem projektu, wykonawcą robót i projektantem 

 Dziennik projektu – zgodnie z warunkami umowy. W przypadku, gdy na 
wykonanie robót nie było wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dziennik projektu 
pełni funkcję dziennika budowy 

 Element opracowania projektowego – część opracowania 
projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. 
Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów 
budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów 
budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, 
rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do 
prezentacji itd., 

 Główny Projektant – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
wymagane Polskim Prawem, kierująca pracami projektowymi zgodnie z 
ofertą wykonawcy 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do 
infrastruktury tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne 
wysokiego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne, przewody: 
kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 
wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 
specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

 Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne 
niezaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 
cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i 
zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i 
linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty 
kubaturowe. 

 Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy. 
 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzający 

– definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz 
Warunkach Umowy. 

 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 

 Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy 
nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy 
geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposażenia technicznego i wykończenia. Dla obiektu drogowego (drogi) 
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jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, 
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). 
Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 
wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to 
konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 

 Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów 
technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie 
rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430. 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 

 Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas 
drogowy, pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi  

 Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa 
lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 
awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, 
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, 
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach 
przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące 
warstwy:  

a. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

b. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. Dla obiektów 
mostowych i przepustów z jazdą bezpośrednią – warstwa wiążąca 
(zwana też warstwą ochronną) to warstwa znajdująca się między 
warstwą ścieralną a izolacją konstrukcji obiektu inżynierskiego.  

c. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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e. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 
nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub 
dwóch warstw. 

f. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 
powyżej. 

i. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się o nawierzchni.  

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z 
Inżynierem.  

 Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inżynierskie.  

 Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt 
drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, 
pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 
chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, 
skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z 
liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg.  

 Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania 
Rozporządzenia 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. 
Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
1. obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
2. tunele (tunele, przejście podziemne), 
3. przepusty, 
4. konstrukcje oporowe. 

 Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca 
przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie 
projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną 
pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa 
się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 
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nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, 
Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg.  

 Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 Prędkość projektowa – parametr techniczno ekonomiczny, któremu 
przyporządkowane są graniczne wartości elementów drogi, proporcje 
między nimi oraz zakres wyposażenia drogi. 

 Prędkość miarodajna – parametr odwzorowujący prędkość samochodów 
osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalenia wartości 
elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo powinny być 
dostosowane do tej prędkości. 

 Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 
pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz 
do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

 Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 
nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca 
bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 Polecenie Inżyniera - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z 
Warunkami Umowy. 

 Punkt kamerowy – kompletna, oprzyrządowana kamera lub kamery 
szybkoobrotowe lub stałopozycyjne wyposażone w obiekty dedykowany do 
danego obszaru obserwacji wraz z niezbędnymi urządzeniami wsporczymi, 
transmisyjnymi, zasilającymi i obudowami. 

 ST –Specyfikacje Techniczne 
 Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 
 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące 
część terenu budowy. 

 Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych 
należą m.in.: 

o znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony 
i w pasie dzielącym 

o znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej” 
o słupki przeszkodowe, 
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o bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym 
o osłony energochłonne 
o osłony przeciwolśnieniowe 
o punktowe elementy odblaskowe 
o sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi 
o urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje 

świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści) 
o urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, 

bariery, łańcuchy)  
 Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie obiekty służące ochronie 

środowiska, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: ekrany 
akustyczne, urządzenia podczyszczania ścieków opadowych, ogrodzenia dla 
zwierząt, przejścia dla zwierząt, tunele i przekrycia ochronne, pasy zieleni 
izolacyjnej i dogęszczającej.   

 Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność 
prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w 
postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo 
budowlane). 

 Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy 
 Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną 

lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie 
jest skrzyżowaniem. 

 Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy. 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w 
niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 
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o środki pierwszej pomocy, 
o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
o sprzęt p.poż, 
o łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca: 

o będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
o będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, 
o zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania 

zawarte w obowiązujących przepisach. 

POMIARY GEODEZYJNE 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy 
przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 

ZAPLECZE BUDOWY 
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić 
estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego 
koniecznego do prowadzenia robót związanych z kontraktem.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i inne dokumenty, w tym w 
szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentację 
Powykonawczą, Projekty Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu, oraz inne zgody i 
decyzje wymagane prawem.   

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 
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 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (2012, Dz. U. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. Nr 0 
poz. 1129); 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony 2010, 
Dz. U. Nr 243  poz. 1623 z późn.zm.);  

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1985, Dz. U. Nr 
14 poz. 60 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (2010, Dz. U. Nr 109 poz. 719); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (2009, Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.). 

Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz 
zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zaprojektuje w 
opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi 
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i 
urządzeń, które zostały określone w innych punktach PFU. Obiekt budowlany i 
urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w postaci plików edytowalnych. 
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Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 
dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 
„zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

Prace przygotowawcze 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne będące w 
zasobach odpowiednich instytucji, warunki budowy, przebudowy lub remontu od 
administratorów obiektów i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań 
projektowych. Dokona także inwentaryzacji urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie odkrywek. Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji utrudnień w 
ruchu publicznym oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w 
okresie ich trwania. W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: oznakowanie, zapory drogowe, tablice kierujące, światła 
ostrzegawcze, sygnalizatory, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i 
funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń BRD w sposób ciągły – podczas 
całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu. Koszt projektów 
organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w 
okresie ich trwania i do czasu ich zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których wykonywane 
będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac 
pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. Koszt zgody właścicieli i 
zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 
pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń informacje dotyczące ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty 
wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz 
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ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany 
jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie 
władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Pozostałe wymagania 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 
innych prac projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę projektów pokryje Wykonawca. Kserokopie 
wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego.  

Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym 
przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. Jakiekolwiek 
oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania prac projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, 
na jakość przewożonych opracowań projektowych. Sprzęt stosowany do 
wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań 
projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami 
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania 
prac. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w 
zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane. Zobowiązany jest na 
wezwanie Inżyniera do niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w 
dokumentacji projektowej. Autor projektu zobowiązany jest na wezwanie 
Inżyniera, do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do 
2 dni od otrzymania wezwania, wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną. 
Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, 
technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego wykonywania 
poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 
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do opracowania przedmiaru robót spójnego z Wykazem Płatności oraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzględni 
wnioski i informacje (załączone w części informacyjnej) od osób trzecich dotyczące 
w/w inwestycji, które wpłynęły do Zamawiającego. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Elementy uzyskane z rozbiórki, które nadawać się będą do ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy je przetransportować 
do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Materiały z rozbiórki, które nie 
nadają się od ponownego wykorzystania Wykonawca winien zagospodarować we 
własnym zakresie - koszty transportu, składowania, utylizacji ponosi Wykonawca 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie 
stosowaną praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i 
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości 
odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-
EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość 
niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

Stała organizacja ruchu  
Oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami 
odpowiadającymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich. Znaki i tablice 
mają być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom 
norm PN i/lub norm europejskich. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Projektowane wiaty przystankowe powinna cechować odporność na warunki 
atmosferyczne. Obiekty winny być wkomponowane w istniejący krajobraz, w 
sposób przemyślany, współgrający z otoczeniem. 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 
Wymagania odnośnie sieci kanalizacji opadowych 
Sieć kanalizacji deszczowej winna być projektowana jako rurociąg z rur o ścianach 
litych wykonanych z materiałów powszechnie stosowanych dla kanalizacji 
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deszczowych (np. PVC, kamionka, rury betonowe). Połączenia rur kielichowe na 
uszczelki. Należy zastosować przy realizacji sieci opadowej studzienki betonowe z 
betonu wodoszczelnego (ewentualnie innych materiałów wodoszczelnych). Dla 
całości terenu należy zastosować rury o średnicach zapewniających odpowiedni 
przepływ wód opadowych. Studzienki rewizyjne i przelotowe należy projektować 
jako prefabrykowane (pod jezdnią betonowe prefabrykowane). Dno każdej 
studzienki należy wyprofilować kinetą przepływu ścieków. Przejścia przez ściany 
studzienek dla wprowadzenia rur powinny być osadzone w trakcie prefabrykacji 
studzienek. Prefabrykowane kręgi studzienek powinny być łączone na uszczelki 
gumowe. W pokrywach studzienek betonowych należy stosować włazy żeliwne. 
Studzienki należy wyposażyć w pierścienie odciążające i włazy żeliwne typu 
ciężkiego z zamykaną pokrywą. Dopuszcza się zastosowanie studzienek z 
systemów polietylenu lub pokrewnych, pod warunkiem wykazania ich 
wytrzymałości materiałowej na obciążenia ciężkim taborem samochodowym. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym 
uzbrojeniem nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji 
sieci przed przystąpieniem do prac projektowych.  

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Nie dotyczy 

2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem. Teren po 
zakończeniu robót należy zrekultywować. W pasie prowadzonych robót w 
obszarach nieutwardzonych należy przewidzieć obsianie trawą po uprzednim 
humusowaniu. 

2.9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Dokumenty budowy 
a) Prawnie skuteczne zgłoszenie robót budowlanych, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Operaty geodezyjne, 
f) Protokoły z narad i ustaleń, 
g) Korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

b) Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i 
harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, 
spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

c) Odbiór robót 

Rodzaj odbiorów oraz ich dokładny zakres zostanie szczegółowo opisany w 
umowie, która będzie zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w 
niej ujęta kolejność i charakter odbiorów oraz zakres dokumentacji niezbędnych 
do skutecznego uzyskania odbioru. 

2.10. WYMAGANIA DODATKOWE 

 Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien 
uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej 
względami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w 
projekcie rozwiązania alternatywne lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli 
wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. Zastosowanie innych, niż 
przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego. Natomiast 
zakres zadań należy traktować sztywno. 

 Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien 
traktować jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego 
dokumentu sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i 
uzyska akceptacje Zamawiającego. 

 Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć 
wpływ na ochronę środowiska.  

 Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, 
wymaganych prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę, w tym również do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele 
budowlane. 
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 Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 
Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i 
uzyskać odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

 Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi 
technologiczne i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 

3. INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla działek 
obejmujących jego własność tj. w obrębie istniejącego pasa drogowego. Prawo 
dysponowania terenem na cele budowlane dla pozostałych działek zostanie 
dostarczone przez Zamawiającego po uregulowaniu stanu prawnego działek 
przejętych w drodze decyzji ZRID. 
 
 
3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 
Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 
istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 
wybudowana w systemie metrycznym SI. 
W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 
w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 
zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, 
Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 
zastosowania w robotach.  

Przepisy prawne: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 
poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 2015, 
Dz. U. poz. 2031z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 
2016, Dz. U. poz. 1440 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst 
jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, 
Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity 2014, Dz. U. nr 0 poz. 
1040 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. 
zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity 2016, Dz. U. nr 0 poz. 672 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2015 nr 
0 poz. 469 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity 2016, Dz. U. nr 0 poz. 778 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2015, 
Dz. U. nr 0 poz. 1651); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (2014, Dz. U. Nr 0 poz. 1923); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity 2013, 
Dz. U. Nr 0, poz. 112 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity, Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 1131); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (2008, Dz. U. Nr 229, poz. 1538 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. 
Nr 96 poz. 437); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 2015, Dz. U. nr 0 
poz. 139); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 Nr 0 poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i 
rozporządzeniami wykonawczymi) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 

Normy: 
 PN-B-01080 – Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i 

zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych; 

 PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia; 

 PN-S-02206 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-B-06250 – Beton zwykły; 

 PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego; 

 PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 
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 PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu; 

 PN-S-02204:1997 – Odwodnienia dróg; 

 PN-EN 12670:2002P– Kamień naturalny Terminologia; 

 PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości 
produkcja i zgodność, 

 PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla 
asfaltów drogowych twardych; 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na 
ścieranie; 

 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych; 

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, 
betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 

  PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i połączeń; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - 
wydane przez COBRTI INSTAL; 

 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: 
Definicje terminów; 
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 SEP - E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. 
Projektowanie i budowa; 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: 
Zasady ogólne; 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a. Kopia mapy zasadniczej – Dostarczenie kopii mapy zasadniczej na cały zakres 
inwestycji leży po stronie Zamawiającego, 

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - teren inwestycji nie jest 
objęty ochroną konserwatora zabytków, 

c. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy – brak, 
d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia – Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania we własnym zakresie wszelkich zgód i pozwoleń oraz innych 
uzgodnień nie ujętych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a 
wynikłych na etapie projektowym, 

e. Inwentaryzacja zieleni - Wykonawca, przed przystąpieniem do prac 
projektowych winien jest wykonać inwentaryzację zieleni. W razie 
stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym zadrzewieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania 
pozwolenia na wycięcie drzew zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia  2004 r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627 z późn. zm.), 

f. Inwentaryzacja obiektów budowlanych - Wykonawca, przed przystąpieniem 
do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację terenu budowy. 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o 
uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na 
każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID konieczne jest uzyskanie pełnej 
akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia 
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
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dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem 
funkcjonalno–użytkowym i umową. 
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