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Załącznik nr 1a do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DLA CZĘSCI I    

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Budowa trasy rowerowej w ciągu 

Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice- Krasawa –Gmina Olsztyn  

 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Rzeczowa realizacja  w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” : 

1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu wraz z 

uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, uzgodnień 

branżowych,  zezwoleń  i decyzji administracyjnych  niezbędnych do realizacji  

zadania, w tym przygotowanie wnioski i uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

2. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych  

3. Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji  

 

III. Charakterystyczne parametry:   

1. Budowa Trasy Rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej nr 17 w podziale 

na 3 odcinki:  

⎯ 3a - od ul. Polnej w Zrębicach do końca miejscowości Krasawa I wzdłuż 

jezdni drogi powiatowej nr 1066S, nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 

min. 2,65 m  dł. 3,795 km. 

⎯ 3b - po zachodniej stronie istniejącej jezdni drogi  gminnej w miejscowości 

Krasawa II, trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,65 m ( 

w tym krawężnik 0,5 m) dł. 0,710 km.  

⎯ 3c - od miejscowości Krasawa II poprzez tereny leśne do granicy Gminy 

Olsztyn-Żarki w pasie drogi gminnej – trasa rowerowa o nawierzchni 

asfaltobetonowej szer. 2,65 m  ( w tym krawężnik 0,15m) dł. 1,113 km.  

2. Parametry techniczne trasy rowerowej:  

Kategoria ruchu: ruch rowerowy 

Dł. odcinka wg PFU ok. 5,618 km 

Szerokość trasy rowerowej 2,65 m – dopuszczalne miejscowe zawężenie do 2,15 

m w przypadkach trudności terenowych 

Nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego,  

Zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy 

rowerowej,  

Krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości 6 cm ( zalecane) 
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Odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi 

powiatowej ( wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z 

zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji)  

 

IV. Założenia projektowe  

1. Odcinek 3a: od ul. Polnej w Zrębicach do końca miejscowości Krasawa I 

wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1066S  

Stan istniejący: Początek opracowania ścieżki rowerowej w Zrębicach 

przyjęto skrzyżowanie DP 1066 S z ul. Polną. Koniec – do końca zabudowań 

w miejscowości Krasawa I. Szerokość jezdni drogi powiatowej 1066 S  wynosi 

6,00 m z miejscowym poszerzeniem na łukach do 6,50m -7,00 m. Droga 

obustronnie wyposażona w pobocze, za którym zlokalizowany jest rów 

przydrożny. Istniejący chodnik: po stronie wschodniej: od ul. Strażackiej do ul. 

Orlich Gniazd – szer.2,0 m,  dł. o. 340m; po stronie zachodniej: od ul. Orlich 

Gniazd do posesji nr 20 – szer. 2,00 -2,50 m.    

Urządzenia towarzyszące znajdujące się w pasie drogi powiatowej:  

⎯ Kable energetyczne i teletechniczne, teleinformatyczne  

⎯ Napowietrzna linia energetyczna 

⎯ Przewody podziemne gazowe 

⎯ Wodociąg wraz z przyłączami  

⎯ Kanał deszczowy na długości istniejącego chodnika. 

⎯ Napowietrzna linia telekomunikacyjna  

Koncepcja budowa trasy rowerowej w  Zrębicach i Krasawie zakłada 

realizację dwukierunkowej trasy rowerowej po jednej stronie jezdnia 

drogi powiatowej nr 1066 S  zakłada:  

⎯ od ul. Polnej do posesji nr 73  (km 0+600)– dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. min 2,65  m  

⎯ od km 0+600 do posesji nr 83 (Km 0+770) – dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. 2,65 m z dopuszczalnym miejscowym zawężeniem do 

2,15 m. 

⎯ od posesji nr 83 do ul. Krótkiej (1+205) – dwukierunkowa trasa rowerowa 

– zaleca się oddzielenie od jezdni poboczem i skarpa, szer. nawierzchni 

2,50 m  

⎯ od Km.1+205 do ul. Strażackiej (km 1+510) – dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. 2,65 oraz przebudowa jezdni  

⎯ od km 1+510 ul. Strażackiej do Km 1+900 ul. Orlich Gniazd  - 

dwukierunkowa trasa rowerowa o szer. 3,15 m oraz rozbiórka 

nawierzchni chodnika   

⎯ Skrzyżowanie z ul. Orlich Gniazd – oznakowany przejazd na stronę 

zachodnia  

⎯ Od Km 1+900 ul. Orlich Gniazd do Km 2+100 ul. Kościelnej – rozbiórka  

nawierzchni istniejącego chodnika, dwukierunkowa  trasa rowerowa szer. 

3,15 m z miejscowym zawężeniem do 2,35 m, przebudowa jezdni  
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⎯ od km 2+100 ul. Kościelnej do końca istniejącego chodnika km 2+509      

(posesja nr 20) – rozbiórka istniejącego chodnika, dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer.2,65 m z miejscowym zawężeniem do 2,35 m   

⎯ od km 2+509 do posesji nr 14 Krasawa km 3+330 - dwukierunkowa trasa 

rowerowa zalecana o szer. 2,65 m     

⎯ od km 3+330 końca odcinka 3a km 3+795 w Krasawie II - dwukierunkowa 

trasa rowerowa zalecana szer. 2,65 m minimalna (2,35 m)  

2. Odcinek 3b po zachodniej stronie istniejącej jezdni drogi  gminnej w 

miejscowości Krasawa II,  i 3c od miejscowości Krasawa II poprzez 

tereny leśne do granicy Gminy Olsztyn-Żarki 

Stan istniejący: Początek   trasy rowerowej od skrzyżowania DP 1066 S z 

droga gminna w miejscowości Krasawa II ( km 0+000). Koniec na granicy 

Gminy Olsztyn – Gmina Zarki km 1+823. Szerokość jezdni drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltobetonowej w m. Krasawa II wynosi 4,0 m  z miejscowym 

poszerzeniem w początkowym odcinku do 4,5 m. Droga obustronnie 

wyposażona w pobocze z kruszywa kamiennego. 

Urządzenia towarzyszące znajdujące się w pasie drogowym:  

⎯ Kable energetyczne i teletechniczne,  

⎯ Gazociąg wraz z przyłączami  

⎯ Wodociąg wraz z przyłączami  

Koncepcja trasy rowerowej składa się z następujących odcinków: 

Od km 0+00 do km 0+710 przy istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej drogi 

gminnej w miejscowości Krasawa II po jej zachodnie stronie  

⎯ Od DP 1066 s na długości 509 m – dwukierunkowa droga rowerowa po 

stronie zachodniej przyległej do istn. jezdni szer. 2,65 m  

⎯ Od km 0+050 do km 0+710 (koniec zabudowy) – dwukierunkowa droga 

rowerowa po stronie zachodniej przyległej do istn. jezdni szer. 2,65 m , 

miejscowe zawężenie do 2,35 m  

Od km 0+710 do km 1+823 – nowa droga rowerowa w istniejącym pasie drogi 

gminnej  

⎯ Od końca istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej do granic Gminy 

Olsztyn-Żarki w km 1+823 – dwukierunkowa trasa rowerowa szer. 2,65 

m po stronie zachodniej  

V.  Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę                        

i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

Zakres planowanych robót :  

1. Rozbiórka istniejących elementów drogowych kolidujących z przebudową w tym: 

chodnika z kostki brukowej, nawierzchni zjazdów, krawężników i obrzeży, 

nawierzchni asfaltobetonowych  

2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki  

3. Wykonanie wykopów pod poszerzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej, oraz 

pod nowa konstrukcję trasy rowerowej,  

4. Ułożenie rur ochronnych – zabezpieczenie urządzeń podziemnych  
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5. Wykonanie przebudów branżowych wg zaleceń użytkowników w celu likwidacj9i 

kolizji z projektowana trasa rowerowa ( słupy  energetyczne, kable energetyczne, 

gazociąg itp.)  

6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  

7. Wykonanie podbudowy z kruszywa (na poszerzeniach jezdni, pod trasę rowerową, 

pod zjazdy)  

8. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych  

9. Wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na poszerzeniach dr. powiatowej  

na dł. poszerzeń wykonać frezowanie nawierzchni śr.4 cm , ułożenie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego  4 cm  

10. Wykonanie warstwy ścieralnej jako nawierzchni trasy rowerowej  

11.  Dowiązanie nawierzchni zjazdów do budowanej nawierzchni trasy rowerowej 

12. Plantowanie przyległego terenu i obsianie skarp  

13. Wykonanie odwodnienia dostosowanego do istniejących urządzeń odwodnienia 

ulicznego drogi, 

14. W Zrębicach w rejonie stawu wykonanie utwardzenia kostka placu – miejsce 

odpoczynku rowerzystów  z wyposażeniem ( wiata , wewnętrzny stół i ławki, stojak 

na rowery, kosz na śmieci, stojak z mapami turystycznymi, wc, oświetlenie – 

istniejące)  

15. Ponadto w robotach budowlanych należy uwzględnić zakres prac 

wynikający z:  

1. Lokalizacji licznych zjazdów do posesji przy dość dużej różnicy wysokości 

pomiędzy jezdną a wjazdem na posesje wymagać będzie wykonania 

niestandardowych rozwiązań a w licznych miejscach korektę wysokości 

cokołów ogrodzeń i samych ogrodzeń  

2. Na odcinku leśnym od miejscowości Krasawa II od km. 0+710 do granicy 

Gminy Olszty km. 1+823  droga publiczna  należy wykonać  

⎯ drogę o szerokości 4,5 m – nawierzchnia tłucznia gr. 28 cm, 

ograniczona od strony zachodniej ( trasa rowerowa) krawężnikiem 

betonowym 15x30 cm,  

⎯ nawierzchnia do wykonania po doprowadzeniu gruntu do kat. 

nośności G1 

⎯ pochylenie poprzeczne drogi gminnej spadek jednostronny w 

kierunku wschodnim w wysokości 2,0% 

⎯ po stronie wschodniej pobocze z kruszywa kamiennego gr. 10 cm, 

szer.0,5 m. 

3. Należy uwzględnić warunki odtworzenia drogi powiatowej określone w  

uzgodnieniu PZD.0718.66.PD.2019 z dnia 16.05.2019  - w zakresie odcinków 

Są to odcinki: 

⎯ od posesji nr 75 do ul. Strażackiej -  na łuku (odc. 170 m) poszerzenie 

jezdni od wewnątrz i zawężenie na zewnątrz łuku (1,0m). 

⎯ od ul. Orlich Gniazd do ulicy Kościelnej - na łuku (odc. 70 m) poszerzenie 

jezdni na zewnątrz i zawężenie od wewnątrz łuku (1,0 m). 
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Na tych odcinkach wprowadza się przebudowę na całej szerokości jezdni 

poprzez: frezowanie gr. śr. 9 cm, ułożenie warstwy wiążącej z profilowaniem 

spadków poprzecznych gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, wykonanie 

na poszerzeniach pełnej konstrukcji dla ruchu kategorii KR 3 z zastosowaniem 

siatki międzywarstwowej na połączeniu starej i nowej nawierzchni, wykonanie 

pobocza.  

 

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno – 

Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. Do SIWZ dołączono również  miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego.   

 

VII.  W projekcie należy uwzględnić:  

1. odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej,  

2. przebudowę kolidujących słupów energetycznych  

3. usunięcie/wycinkę kolidujących drzew,  

4. przebudowę kabli energetycznych, teletechnicznych kolidujących z projektowanym 

rozwiązaniem   

5. w związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru 

robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników 

projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy 

Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw. 

6. możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez:  

⎯ odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje 

nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta),  

⎯ obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie,  

⎯ brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych  

zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 

150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się 

na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne 

wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery,  

⎯ umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z 

migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, 

wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty 

niepełnosprawnego z dźwiękiem  np. ,,Możesz bezpiecznie przejść”   

 

VIII. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olsztyn dla miejscowości Zrębice i Krasawa część trasy rowerowej przebiegać 
będzie  w rejonach obszarów kulturowych: 

⎯ 2UKR - kapliczka przydrożna ujęta w ewidencji dóbr kultury 

⎯ ZC - cmentarz katolicki w Zrębicach ujęty w ewidencji dóbr kultury 

⎯ A - stanowiska archeologiczne o dużej wartości poznawczej 
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⎯ KA - rejony występowania stanowisk archeologicznych i reliktów 
historycznych 

⎯ KOW - historyczne siedliska wsi.  
 

IX. Uwaga: zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia wszelkich 
danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i 
prawidłowego obliczenia ceny oferty.  

 

X. Termin wykonania:  

Termin wykonania: 

1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruch wraz uzyskaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych:                 

w terminie 12 miesięcy od daty  podpisania umowy  

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia wykonywania robót 

budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych  

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji  –                   

w terminie do 30.04.2023 r.   

 

XI. Zakres i forma dokumentacji projektowej, którą Wykonawca winien wykonać                   

i przekazać Zamawiającemu: 

 

1. Mapa do celów projektowych: Opracowanie map do celów projektowych oraz 

uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno-

wysokościowych - jeśli jest to konieczne. Wykonanie ewentualnych dodatkowych 

pomiarów inwentaryzacyjnych na swój koszt. Zaktualizowana mapa do celów 

projektowych winna umożliwić opracowanie projektu budowlanego, 

wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu  

Liczba egzemplarzy:  

⎯ w wersji papierowej dla każdego egzemplarza projektu, jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego w oryginale poświadczony przez właściwy miejscowo 

ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,  

⎯ wersja numeryczną w formacie .dxf i .pdf na zewnętrznym nośniku danych, 

w wersji cyfrowej mapy należy oznaczyć sposób stabilizacji punktów 

granicznych 

2. Dokumenty do ustalenia własności: uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla 

działek objętych przedmiotem zamówienia - jeśli jest to konieczne,  opracowanie 

tabelarycznego zestawienia nr działek, które stanowią obszar inwestycji oraz 

tabelarycznego zestawienia nr działek, na których następuje wejście w teren                 

w związku z planowanym zagospodarowaniem jak i infrastrukturą techniczną 

Liczba egzemplarzy:  

⎯ 1 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF i DOC  
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3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska 

i opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 1 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF   

⎯ 1 egz. rysunków w wersji dwg/dxf 

4. Operat wodnoprawny: wykonanie operatu wodnoprawnego i innych niezbędnych 

analiz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego  - jeśli jest to 

wymagane   

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 2 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF   

5. Inwentaryzacja zieleni/drzew: opracowanie inwentaryzacji zieleni/drzew 

występującej na terenie objętym inwestycją zgodnie z  ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r., o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.z 2018r., poz. 42 z późn.zm) oraz uzyskanie 

decyzji pozwolenia na wycinkę drzew  

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 2 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF i DOC 

⎯ 1 egz. rysunków w wersji dwg/dxf 

6. Inwentaryzacja terenów leśnych: opracowanie opisu taksacyjnego, 

inwentaryzacji terenów leśnych oraz innych niezbędnych opracowań koniecznymi 

do uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej  - jeśli jest to konieczne 

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 2 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF, DOC 

7. Dokumenty formalno-prawne: uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów 

formalno-prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 

uzgodnień branżowych, zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

realizacji  zadania, w tym przygotowanie wnioski i uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych opracowanie wszelkich 

niezbędnych opracowań (projektów branżowych) wynikających z warunków, opinii 

i uzgodnień branżowych, 

Liczba egzemplarzy:  

⎯ 1egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF  

8. Badania geotechniczne podłoża gruntowego – wykonanie badań 

geotechnicznych  podłoża gruntowego jeśli jest to wymagane  

Liczba egzemplarzy:  

⎯ 1egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF  
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9. Projekt budowlano, projekt wykonawczy wraz z projektami branżowymi: 

sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędną infrastrukturą 

oraz informacją dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), do projektu 

należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o 

sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy 

technicznej oraz że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu na 

służyć. Projekt przed złożeniem wniosku pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót 

budowlanych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. 

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 4 egz. w wersji papierowej, w tym egzemplarze opieczętowane przez 

organy wydający decyzje pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót 

budowlanych  

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF 

⎯ 1 egz. rysunków w wersji dwg/dxf 

10. Projekt stałej organizacji ruchu: Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

dla całego zadania wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem  

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 2 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF 

⎯ 1 egz. rysunków w wersji dwg/dxf 

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 

sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierające                  

w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. STWiORB powinna uwzględnić zakres robót objętych dokumentacją 

projektową  

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 1 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF 

12. Przedmiar robót: przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych 

do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem 

i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 2 egz. w wersji papierowej 

⎯ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF 

13. Kosztorys inwestorski: sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w układzie 

szczegółowym i uproszczonym  

Liczba egzemplarzy: 

⎯ 1 egz. w wersji papierowej  
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⎯ 1 egz. w wersji  elektronicznej PDF 

 

XII.  Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej należy: 
 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i 
normatywami.  

2. Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania  
dokumentacji projektowej,  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 
wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane 
przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

5. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.  

6. Wykonawca wykona projekt łącznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w 
projektu z wymaganymi instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikającym z 
właściwych przepisów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem, że projekt jest  
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady 
powstałe w wyniku błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej 
zarówno rozwiązań projektowych i sporządzania przedmiaru robót. 

8. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z zachowaniem 
terminów, o których mowa w § 2 projektu umowy  Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację projektową celem akceptacji rozwiązań 
projektowych na co Zamawiający przewiduje do 14 dni roboczych ( rozumianych 
jako dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za święta. 
Akceptacja przez Zamawiającego opracowanych rozwiązań projektowych jest 
warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenia 
robót budowlanych.   

9. Wykonawca (projektant) nie może opisać robót budowlanych w sposób, który 
mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, w tym poprzez wskazanie w Projekcie 
budowlanym, Projekcie wykonawczym, Przedmiarze robót budowlanych i 
STWiORB znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką robót budowlanych i Wykonawca nie może opisać robót 
budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, co merytorycznie 
uzasadni w protokole  przekazującym dane opracowania.  

10. W przypadku gdy Wykonawca (projektant) uzna, że zaszła przesłanka, o której 
mowa w ust.9, uprawniająca go do wskazania w Projekcie budowlanym, Projekcie 
wykonawczym, Przedmiarze robót budowlanych lub STWiORB znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę, opisowi robót 
budowlanych towarzyszyć będzie wyrażenie "lub równoważne" oraz jednoznaczny 
katalog parametrów, które muszą posiadać zamienniki, aby zostały uznane za 
równoważne opisanym w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
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11. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 
kosztów 

12. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania 
danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez  Zamawiającego. 
Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

13. Standard zaprojektowanej trasy rowerowej musi być co najmniej równy standardowi 
opisanemu w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jakość i standard materiałów, 
wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi być nie 
gorszy niż opisany w PFU. 

 

XIII. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do 

pełnienia  nadzoru autorskiego.   

 

1. Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji robót budowlanych nad inwestycją wykonywaną na podstawie 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy (Projektanta) obejmuje czynności 

wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202)  

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca  (Projektant) zobowiązany jest do: 

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia 

Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 

c) udziału w naradach technicznych, przyjmuje się, że liczba pobytów 

Projektanta (-ów) a budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego 

imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę 

robót  budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 

odbiorze końcowym inwestycji,  

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych 

dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 

 

XIV. Obowiązki wykonawcy w zakresie robót budowlanych  

 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych należy w szczególności: 

1. należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie 

z umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  

przepisami prawa; 
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2. sporządzenie przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ 
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze 
zm.); 

3. przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. 
zm.); 

4. postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 701 z późn. 
zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019, poz. 
1396); 

5. zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
- aprobaty techniczne, 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 
- atesty,  
- świadectw pochodzenia, 
Przedstawienie inspektorowi nadzoru budowlanego, na każde jego żądanie, przed 
wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i 
dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji 
zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

6. protokolarne przejęcie terenu budowy; 
7. zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

8. pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za 

zdarzenia spowodowane prowadzeniem robót; 

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

10. uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                           
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, dotyczących zajęcia 
terenu i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów,  

11. udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,  
12. stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca 

zignoruje uzasadnione żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót 
Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań 
przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają 
wyłącznie Wykonawcę; 

13. zastosowanie środków ograniczających oraz monitorujących wpływ prowadzonych prac 
na środowisko naturalne, w szczególności dotyczących hałasu, zapylenia i gospodarki 
odpadami kierując się w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony środowiska; 

14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy; 

15. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,  
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16. umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych im 
odrębnie przez inny podmiot w okresie obowiązywania umowy, 

17. ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 
18. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  
19. niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót;    
20. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie 

wykonania robót przed ich zniszczeniem; 
21. wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych 

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym; 
22. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;   

23. pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez 
podwykonawców, 

24. ubezpieczenie budowy i robót od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 
realizacją przedmiotu umowy,  

25. bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu 
ewentualnych awarii powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych przedmiotu 
umowy  

26. niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin wykonania, 

27. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na 
własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac; 

28. zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branż  
29. uczestniczenie we wszystkich częściowych odbiorowych kończących się dopuszczeniem 

do użytkowania wykonanych robót oraz  usunięcie stwierdzonych wad 
30. wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego 

realizacją zadania w wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii 
audiowizualnych (kamera VHD,  filmy VR 360°, dron  itp.) 

31. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, 
w tym robót zanikających, 

32. przeprowadzenie koniecznych prób, badań, ekspertyz koniecznych do uzyskania 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie.  

33. uczestniczenie w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez instytucje kontrolne, 
organy nadzorcze,  instytucje współfinansujące projekt.   
 

XV. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu  zamówienia: 

 

1. Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

oraz aktualnymi normami, warunkami technicznymi, specyfikacjami i 

wymaganiami stawianymi drogom. 

2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z 

poźn.zm.), 
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3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.); 

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47, poz. 401 z późn. zm.); 

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

6.  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016, poz. 

672 z późn. zm)); 

7. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz. 2068) 

8. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1474) 

9. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018 poz. 2081) 

10. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124 ze zm.). 

11. Rozporządzeniem 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  (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072  ze zm.). 

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784 ze zm.) 

13. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 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 (t.j. Dz. U. 2004 

nr 130 poz. 1389 ze zm.). 

14. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz.U.2018 poz.1935). 

15. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (t.j. Dz.U.2012.463 ze zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. 

Dz.U.2009.124.1030 ze zm.) 

17. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U z 2020 

poz. 110)  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków  i sygnałów drogowych  (tj. Dz. U z 2002 nr 

170 poz. 1393 z późn. zm.) 
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19. Rozporządzenie 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.  z 1999 r.,  nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami Dz.U. 

z 29.08.20919r., poz. 1463) )  

20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegółowych zasadach przygotowania i 

realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 nr 80 poz.721 z 

późn.zm)  

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach: załączniki nr 1,2,3,4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r  w sprawie                    

szczegółowego zakresu i formy Projektu budowlanego ( Dz. U z 2003 nr 120 

po.1133) 

23. Rozporządzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz.U z 1995 r nr 25 poz. 133) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U z 2000 r., Nr 63 poz.735) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U z 2003 Nr 120 poz.1126 z późn. zm) 

26. Ustawa z dnia 21.08.1997 r., o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 65) 

27. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2001 nr 62 

poz. 627 z poźn.zm.) 

28. Ustawa z dnia 18.07.2001 r., Prawo wodne (Dz. U z 2001 r., nr 115 poz.1229 z 

późn. zm.) 

29. Ustawa z dnia 03.02.1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U z 

2004 r., Nr 121 poz.1266 z późn. zm.)  

30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( t.j Dz. U. z 2000 Nr 71 

poz. 838 z późn.zm.)   

31. Aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn 

32. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 1843)  

 

Uwaga: Wykonawca na bieżąco powinien uwzględnić zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach, przepisach itp. oraz uwzględnić je w 

opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.  

 

 

 

 


