Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakres, forma projektu
i obowiązki wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i
rozbudowę drogi gminnej 109208E na odcinku od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 109202E.
Przedmiotowa droga znajduje się w obrębie geodezyjnym Rekle dz. nr 147, 180. Długość
całkowita to ok. 3150 mb.
Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z dnia 29
grudnia 2021 r.)
Dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20
grudnia 2021 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 2021 r. poz. 2458 z
dnia 29 grudnia 2021 r.).
Planowana liczba działek podlegających podziałowi pod poszerzenie drogi to ok. 60 szt na
północny zachód od istniejącej drogi.
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W zakres zamówienia wchodzi:
wykonanie badań geologicznych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
opracowanie mapy do celów projektowych;
wykonanie podziału działek celem poszerzenia pasa drogowego do szerokości do ok. 12 m;
uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest wymagane przepisami prawa);
wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót;
opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu;
uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

