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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zadań inwestycyjnych na obiektach mostowych M-12 i M-13: 

CPV  71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zad. 1 Rozbiórka istniejącego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciągu drogi powiatowej 1186K    
Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z dr. 1138K.
45233140-2 Roboty drogowe 
45221111-3 Roboty mostowe

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roboty związane z budową obiektu należy zaprojektować dla klasy obciążenia co najmniej B (400kN) i drogi klasy Z 
Parametry i światło obiektu dobrane do powierzchni zlewni, na podstawie obliczeń i obowiązujących przepisów
	Konstrukcja obiektu: ramowa otwarta lub zamknięta
	Murki czołowe żelbetowe, bet.C 25/30 wylewane na mokro.
	Umocnienie dna i skarp rowu (cieku) na wlocie i wylocie, brukowcem na betonie.
	Analiza i rozwiązanie systemu odwodnienia w obrębie obiektu i skrzyżowania z drogą 1138K wraz z przebudową przepustu pod drogą 1138K.
Dostosowanie sytuacyjne obiektu do lokalizacji i kierunku istniejących cieków (okresowych) i rowów drogowych.
	Jezdnia na obiekcie i dojazdach: bitumiczna szer. 6,0m

  pobocza na obiekcie: utwardzone szer.1,5m
  pobocza na dojazdach: ulepszone szer.1,0-1,5m
	Barieroporęcze na obiekcie.

Przebudowa konstrukcji drogi na dojazdach po min. 50m dla ruchu KR3
ZAKRES DOKUMENTACJI
Wykonanie dokumentacji na mapach do celów projektowych.
WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania  dokumentacji, niezbędne mapy, pozyska Wykonawca. 
- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku gdy będzie wymagalna; 
- uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej, zgodnie z     
   obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będzie wymagalna;
	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i pozyskanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę - wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg
	przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna edytowalna

kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 2egz. + elektroniczna 
STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna
Termin realizacji: 30 listopada 2019r.
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentacje









Zad. 2 Rozbiórka istniejącego mostu M-13, nr JNI 30003780 w ciągu drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 5+746, w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów.
45233140-2 Roboty drogowe 
45221111-3 Roboty mostowe

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roboty związane z budową obiektu należy zaprojektować dla klasy obciążenia co najmniej B (400kN) i drogi klasy Z 
Parametry i światło obiektu dobrane do powierzchni zlewni, na podstawie obliczeń i obowiązujących przepisów
Konstrukcja obiektu: ramowa otwarta lub zamknięta
Murki czołowe żelbetowe, bet.C 25/30 wylewane na mokro.
Umocnienie dna i skarp rowu (cieku) na wlocie i wylocie, brukowcem na betonie.
Jezdnia na obiekcie i dojazdach: bitumiczna szer. 6,0m
  pobocza na obiekcie: utwardzone szer.1,5m
  pobocza na dojazdach: ulepszone szer.1,0-1,5m
	Barieroporęcze na obiekcie.

Przebudowa konstrukcji drogi na dojazdach po min. 50m dla ruchu KR3
ZAKRES DOKUMENTACJI
Wykonanie dokumentacji na mapach do celów projektowych.
WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania  dokumentacji, niezbędne mapy, pozyska Wykonawca. 
- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku gdy będzie wymagalna; 
- uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej, zgodnie z     
   obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będzie wymagalna;
	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i pozyskanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę - wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg
	przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna edytowalna

kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 2egz. + elektroniczna 
STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna
Termin realizacji: 30 listopada 2019r.
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentacje



