
Załącznik 1 A do zaproszenia
Zakres zamówienia:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (w formie wstęgi). Należy wykonać niezbędne 
pomiary  uzupełniające  i  sprawdzające  aktualność  podkładów  geodezyjnych  w  miejscach 
charakterystycznych.  Mapa  powinna  zostać  wykonana  w  formie  cyfrowej,  której  obiekty 
przedstawione  są  w  formie  obrazów  wektorowych.  Mapa  powinna  być  wynikiem 
bezpośrednich  pomiarów  geodezyjnych  w  terenie  (pomiar  sposobu  użytkowania  
i  zagospodarowania),  a  nie  digitalizacji  map  kreskowych.  Określenie  położenia  punktów 
granicznych  działek  należy  wykonać  poprzez  wyliczenie,  ze  współrzędnych  w  oparciu  
o  szkice  polowe  i  dane  geodezyjne  osnowy.  Jednostka  Projektowa przekaże  plik  „txt”  w 
wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekty w terenie z podaniem 
współrzędnych  punktów  pomiarowych  oraz  ich  rzędne  wysokościowe  oraz  układem 
odniesienia.

2. Plan  orientacyjny  opracowany  na  barwnej  ortofotomapie  sporządzonej  na  bazie  zdjęć 
lotniczych. Plan powinien przybliżać mieszkańcom przyległych terenów zakres inwestycji.

3. Projektowane  parametry  techniczne  oraz  odwodnienie  drogi  powiatowej    −   zgodnie    
z opracowaną koncepcją programową.

Dopuszcza  się  możliwość  weryfikacji  (w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym)  założeń 
projektowych określonych w koncepcji programowej.

4. Należy  uzyskać  decyzję  środowiskową  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  3  października  2008  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. prawo ochrony środowiska oraz opracować niezbędne materiały do wniosku tj. min.:

- wariantowanie inwestycji (minimum 3);
- wielokryterialna analiza porównawcza analizowanych wariantów.

5. W kosztach projektowych należy uwzględnić:
 przygotowanie  karty  informacyjnej  dla  przedsięwzięcia  (również  w  wersji  elektronicznej) 

wraz z propozycją, aby w decyzji  środowiskowej był  zapis umożliwiający wycinkę drzew  
w okresie lęgowym za zgodą ornitologa;

 raport według zakresu ustalonego na etapie prowadzonego postępowania środowiskowego.
6. W kosztach projektowych należy uwzględnić opracowanie projektu kanalizacji teletechnicznej 

(kanału technologicznego).
7. Uzyskać  wszystkie  konieczne uzgodnienia,  warunki  i  opinie,  w tym także Inwestora  oraz 

zastosować  narzucone  w  nich  wymagania  w  rozwiązaniach  projektowych  w  ramach 
opracowania dokumentacji.

8. Należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i  uzyskać pozwolenie na 
budowę.

9. Należy  przygotować  tabelaryczne  zestawienia  działek  wchodzących  w  zakres  inwestycji 
(obręb, arkusz mapy, numer działki, właściciel) z podziałem na:

 działki objęte inwestycją, zlokalizowane w całości w istniejącym pasem drogowym;
 działki objęte inwestycją, zlokalizowane w części w istniejącym pasem drogowym (konieczne 

do podziału i przejęcia na rzecz Powiatu Częstochowskiego w trybie art. 60 i art. 73 ustawy 
z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną);

 działki  objęte  inwestycją,  w  wyniku  poszerzenia  lub  zmiany  przebiegu  pasa  drogowego 
(konieczne  do  przejęcia  w  części  lub  w  całości  na  rzecz  Powiatu  Częstochowskiego  za 
odszkodowaniem).

Dla  działek,  które  nie  stanowią  własności  Powiatu  Częstochowskiego  należy  zdobyć 
pisemne  oświadczenia  właściciela  (wykazanego  w  ewidencji  gruntów  i  budynków)  
na prowadzenie robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.



10. Z Kierownikiem właściwego ODM należy uzgodnić przydatność oraz miejsce składowania 
materiałów z rozbiórek, które będzie można ponownie wykorzystać (np. płytki chodnikowe, 
znaki drogowe, destrukt bitumiczny….). Informacja dotycząca miejsca składowania powinna 
znaleźć się w materiałach przetargowych oraz uwzględniona w kosztorysach inwestorskich.

11. Wszystkie formułowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskać jego akceptację.
12. Dokumentację  powinna  posiadać  opinię  ZUDP,  uzgodnienie  z  Śląskim  Konserwatorem 

Zabytków oraz wszystkie inne niezbędne uzgodnienia branżowe.
13. Skład dokumentacji projektowej  :

1) Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o 
pozwoleniu na budowę.
2) Projekt budowlany:
 Projekt zagospodarowania terenu.
 Projekt architektoniczno – budowlany.
 Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
3) Projekty wykonawcze:
 Projekt branży drogowej.
 Projekt kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego).
 Projekty branżowe (oddzielnie  każda branża:  elektroenergetyczna,  wodociągowa, 

kanalizacja deszczowa) oraz inne wynikające z uzyskanych uzgodnień i warunków.
4) Techniczne badania podłoża gruntowego i nawierzchni (badania geotechniczne − odwierty 

w odległości nie większej niż 250,0 m; na gł. 3,0m).
5) Projekty wykonawcze.
6) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
7) Plan wyrębu drzew.
8) Zawartość dokumentacji przetargowej:

 Kosztorys  inwestorski  z podziałem na branże (zaleca się wykonanie  w oparciu  
o  aktualne  ceny  rynkowe)  –  kosztorys  powinien  zawierać  zbiorcze  zestawienie 
kosztów,

 Kosztorysy  branżowe  powinny  zawierać  m.  in.  wyodrębnione  koszty  usunięcia 
poszczególnych kolizji,

 Materiały przetargowe:
- Projekt budowlany,
- Projekty wykonawcze,
- Obliczenia do przedmiaru,
- Przedmiary robót,
- Tabela elementów rozliczeniowych,
- Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  opracowane  na  bazie  ogólnych 
specyfikacji  technicznych  w  dostosowaniu  do  przedmiotowego  zadania.  
Treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogólne 
należy uzgodnić z PZD w Częstochowie.

14. Ilość przekazanej dokumentacji:
- Materiały do pozwolenia na budowę

5 egz.
- Projekt budowlany

5 egz.
- Projekt wykonawczy,  projekt stałej organizacji ruchu, techniczne badania 
podłoża gruntowego i nawierzchni, plan wyrębu drzew

4 egz.
- Materiały przetargowe

3 egz.
- Tabelaryczne zestawienie działek

2 egz.



- Pozostałe  materiały  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  opinii, 
uzgodnień, decyzji.

15. Każdy komplet dokumentacji  należy trwale spiąć dołączając spis zawartości dokumentacji. 
Dokumentacja  powinna  być  posegregowana  w  komplety  i  umieszczona  w  opakowaniach 
zbiorczych.

16. Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U z 2012 Nr 145 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 Nr 25  poz 
150 ze zm.)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010, Nr 243 poz 
1623 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  
jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.)
- Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku (Dz.U.  nr  43 poz 430ze zm)  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku (Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacj  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego. 
(Dz.U.2013 poz. 1129),
- Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 
listopada 2005r. roku Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie  
przygotowania zadań
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 
2012.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 
1998 r.

17. W  przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w  życie  nowych 
regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 
nowych unormowań.

18. Dodatkowo należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej.
19. Dokumentacja  w  ww.  formie  powinna  być  zapisana  na  płycie  CD  i  zaopatrzona  w  spis 

określający  szczegółową  zawartość  (nazwa  projektu,  nazwa  załącznika  i  nazwa  pliku,  
w którym został zapisany) – w trzech wersjach:

• Wersja nr 1
Wszystkie  materiały tekstowe takie  jak opisy techniczne,  obliczenia statyczne,  przedmiary 
robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft 
Excel, a kosztorysy inwestorskie i ofertowe w formacie Excel oraz w pliku z rozszerzeniem 
.ath.  Wszystkie  materiały  rysunkowe  należy  zapisać  w  formacie  AutoCad  (przekazane  
z właściwym stylem wydruku).

• Wersja nr 2



Wszystkie  materiały tekstowe takie jak opisy techniczne,  obliczenia  statyczne,  przedmiary 
robót,  specyfikacje  techniczne,  kosztorysy,  materiały  rysunkowe,  itp.  należy  zapisać  
w formacie pdf.

• Wersja nr 3
Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego 
pliku nie powinien przekraczać 20 MB.

20. Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w PZD w Częstochowie.
21. Wszystkie  niezbędne  poprawki  i  uzupełnienia  do  ww.  opracowań,  jakie  wynikną  po  ich 

sprawdzeniu, Jednostka Projektowa wykona w ramach ceny zawartej umowy.
22. Zaleca  się  w  celu  lepszego  zapoznania  się  z  przedmiotem  zamówienia  dokonanie  wizji 

lokalnej w terenie.


