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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe  
71354000-4 Usługi sporządzania map  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
 

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w 
km 0+000 – 8+710 

ADRES INWESTYCJI: Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów 
INWESTOR: Powiat Lubaczowski 
ADRES INWESTORA: 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1 
 
 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 
nr 1688R Lubaczów – Basznia w km 0+000 – 8+710 wraz z budową chodników  
w miejscowości Basznia Dolna, przebudową chodników i kanalizacji deszczowej  
w ciągu ul. Szopena w Lubaczowie oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury 
odwodnieniowej (rowy) na pozostałych odcinkach drogi powiatowej nr 1688R. 

 
ZAKRES OPRACOWANIA: 
 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 
obejmującej pas drogowy w niezbędnym zakresie na terenie gminy Lubaczów  
(obręb Bałaje, Antoniki, Młodów, Basznia Dolna).  

2. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę 
drogi wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i infrastrukturą odwodnieniową na 
warunkach pozyskanych od Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie. 

3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi granicami 
nieruchomości, 

4. Opracowanie dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne niezbędnej do pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego  

5. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

6. Projekt stałej organizacji ruchu, 
7. Kosztorys inwestorski, 
8. Przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR, 
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień do projektu 
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót oraz innych opracowanych na podstawie 
niniejszego zamówienia dokumentów, na etapie procedury udzielania zamówienia 
publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w postępowaniu o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

- projekty budowlano - wykonawcze  - 4 egz.  
- kosztorys inwestorski  - 2 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR  - 2 egz. 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  - 4 egz. 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia  – 4 egz. 
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- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wg. potrzeby)  - 4 egz. 
- dokumentację do pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego (o ile wymagane)  – 2 egz. 

 
Powyższe opracowania należy załączyć również zapisane na płycie CD. 
Opracowania tekstowe do dokumentacji projektowej należy sporządzić w programie  
z pakietu MS OFFICE, rysunki w programie AutoCAD lub kompatybilnym. 
 
 
DANE DO PROJEKTOWANIA: 

 długość całkowita projektowanego odcinka – ok. 8 710 m, 

 droga posiada kategorię drogi publicznej powiatowej, jej przebudowa przewidywana 
jest do realizacji na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 12 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202) 

 projekt zagospodarowania sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, 

 w projekcie należy uwzględnić ewentualne zabezpieczenia i przebudowy 
infrastruktury podziemnej (sieci wod.-kan., gazowej, energetycznej, kable 
telefoniczne, linie telekomunikacyjne i pozostałe),  

 dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami  
i ustawami, a także innymi aktami prawnymi tzw. towarzyszącymi, 

 dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć tzn. umożliwić uzyskanie zgody odpowiedniego organu na 
prowadzenie prac i stanowić opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie 
przebudowy drogi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, 

 dokumentacja w swej treści powinna określać także technologie robót, rozwiązania 
materiałowe i stosowane maszyny, 

 
Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego: 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii według potrzeb i w zakresie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

 dokumentację należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie,  

 na wniosek Zamawiającego dokonanie uaktualnienia kosztorysów inwestorskich  
w okresie dwóch lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia, 

 pisemne oświadczenie o kompletności wykonanych prac, 

 zapewnienie sprawdzenia wykonanej dokumentacji przez osobę/y posiadające 
uprawnienia projektowe, 

 na każde wezwanie właściwych w sprawie organów administracji, Wykonawca 
zobowiązany będzie do uzupełnienia, poprawienia lub zmiany opracowanych 
dokumentów. 

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas 
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zamawiający oczekuje 
równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się sytuacji, aby Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał 
swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. 

 
Wymagania dla osób realizujących przedmiot zamówienia: 

 projektant z uprawnieniami w specjalności robót drogowych, 

 projektant z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
 
Termin przekazania dokumentacji: do 12 grudnia 2019 r. 
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Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: 
 

 Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - dla przedmiotu 
zamówienia będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyboru 
wykonawcy robót budowlanych w oparciu o dokumentację, która jest przedmiotem 
zamówienia przedmiotowego postępowania (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, 2215,  
z 2019r. poz. 53), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, 

 Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004 r.  
nr 130, poz. 1389) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018. poz. 2081) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. 
poz. 125) 

 
 
 


