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Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: 
,,Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

ulic Marii Curie–Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej  
w Ciechanowie. 

 

1. Przedmiot zamówienia 
Zamawiający zamawia wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ulic Marii Curie – Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie. 
Zamówienie obejmuje branże:  
− drogową w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni i budowy chodnika ze ścieżką 

rowerową 
− sanitarną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy istniejącej kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej. 
 
1.1 Projekt drogowy  

Przebudowa drogi gminnej powinna uwzględniać: 
− Budowę drogi gminnej klasy „L”,  
− Budowę ulicy na odcinku 1000 m mierząc osiowo od centrum Ronda Wojewody 

Andrzeja Wojdyły a skończywszy na dojeździe do posesji ul. Skłodowskiej 56. (niniejsze 
zamówienie obejmuje część drogi dojazdowej w granicach własności Zamawiającego) 

− Budowę ulic na dwóch odcinkach dojazdowych od ul. M. Curie-Skłodowskiej do najdalej 
położonych posesji przy ul. Nizinnej oraz ul. Zagrodowej  

− Poszerzenie jezdni dwukierunkowej do szerokości min 6,00 m 
− Nawierzchnię z mieszanki asfaltowej modyfikowanej SMA. 
− Konstrukcję jezdni przystosowaną dla ruchu wszystkich pojazdów normatywnych bez 

ograniczenia tonażu. 
− Budowę chodników dla pieszych po obu stronach jezdni a tam gdzie jest to niemożliwe 

przynajmniej po 1 stronie. Na tyle na ile jest to możliwe lokalizację chodników należy 
przyjąć przy granicy pasa drogowego z działkami przyległymi, a pas zieleni pomiędzy 
chodnikiem i jezdnią. 

− Konstrukcję chodników przystosować do warunków mechanicznego utrzymania 
zimowego. 

− Zastosowanie przed przejściami dla pieszych płytek chodnikowych o kolorach 
kontrastowych (żółtych) z  wypustkami wyczuwalnymi stopą, 

− Dostateczne oświetlenie przejść dla pieszych, a w przypadku jego niedoboru zapewnienie 
dodatkowego oświetlenia. 

− Obniżenie krawężników przy skrzyżowaniach jezdni z ciągami pieszymi nawet, jeżeli nie 
występuje przejście dla pieszych. 

− Lokalizację dwóch przystanków autobusowych, w miarę możliwości przewidzieć zatoki 
autobusowe. 

− Lokalizację wiat przystankowych. 
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− Budowę placu manewrowego o wymiarach min 20 x 20 m na końcu ulicy a przed 
torowiskiem kolejowym. (niniejsze zamówienie obejmuje fragment placu w granicach 
własności Zamawiającego) 

− Budowę zjazdów drogowych indywidualnych i publicznych. Lokalizację zjazdów z pasa 
drogowego na działki uzgodnić z właścicielami posesji (dążyć do minimalizacji ilości 
zjazdów. Lokalizacja nowych zjazdów jedynie na podstawie zezwolenia (decyzji) 
Prezydenta Miasta Ciechanów 

− Nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 
− Bezpieczne włączenie istniejącej ścieżki rowerowej do jezdni. 

 
1.2 Projekt sanitarny  

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury sanitarnej powinna uwzględniać: 
− Budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż całej ulicy wraz z odgałęzieniami kanalizacji 

umożliwiającymi odprowadzenie deszczówki z publicznych dróg gruntowych 
dochodzących do ul. M. Curie-Skłodowskiej,  

− Odprowadzenie wód opadowych za pośrednictwem nowej kanalizacji deszczowej do 
istniejącej studni o rzędnych 114,35/112,70 mnpm, znajdującej się ok. 78 m na wschód 
od centrum Ronda Wojewody Andrzeja Wojdyły.  

− W miarę możliwości, lokalizację kanalizacji deszczowej przewidzieć poza jezdnią (w 
pasie zieleni). W przypadku, gdy jest to niemożliwe, projekt powinien przewidywać oś 
pokryw studni w osi pasa ruchu, aby zminimalizować negatywny wpływ na ruch 
drogowy. 

− Rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej o brakujące przyłącza do niezamieszkałych 
posesji wzdłuż ulicy. 

− Rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej o dodatkowe odgałęzienia do działek 
stanowiących obecnie drogi gruntowe. Powyższa rozbudowa ma na celu umożliwienie 
późniejszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

− Przebudowę istniejącego przepustu drogowego Ø 800 na rowie RŁ 11/2  
− Likwidację rowów z włączeniem wód opadowych do nowoprojektowanej kanalizacji 

deszczowej. 
− Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej o brakujące przyłącza do niezamieszkałych 

posesji wzdłuż ulic objętych projektem. (każde z przyłączy wyposażyć w zasuwę 
odcinającą dopływ wody do posesji). 

 
2. Koncepcja przebudowy ulic 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 
koncepcją projektową.  
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia  umowy -  przedłoży Zamawiającemu, celem 
zatwierdzenia, koncepcję projektową w wersji papierowej lub elektronicznej. 
W terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji projektowej Zamawiający 
wniesie do niej uwagi lub dokona jej zatwierdzenia. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca ma 
obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć do akceptacji 
poprawioną koncepcje. W takim przypadku Zamawiającemu ponownie przysługuje prawo 
ustosunkowania się do nowej koncepcji w terminie 7 dni roboczych. 
Po uzgodnieniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca na jej podstawie wykona 
dokumentację techniczną. 
W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie do 21 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu powyższej procedury, w tym terminów 
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obligujących Strony, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. Odstąpienie może zostać dokonane w okresie 30 dni licząc od daty 
upływu 21-dniowego okresu przeznaczonego na uzgodnienia inwestorskie.  
Wykonawca ma obowiązek uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem odnośnie 
geometrii drogi oraz przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami na etapie 
opracowania koncepcji. 
 
3. Zakres zamówienia: 
Zamówienie obejmuje: 
a) Inwentaryzacja geodezyjna z mapą do celów projektowych. 
b) Opinia geotechniczna podłoża gruntowego do celów projektowych. 
c) Projekt budowlany złożony z branży drogowej i branży sanitarnej. 
d) Projekt wykonawczy branży drogowej. 
e) Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej. 
f) Projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej.  
g) Projekt wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej. 
h) Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu. 
i) Projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu. 
j) Kosztorysy inwestorskie. 
k) Przedmiary robót. 
l) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

 
4. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej  projektowo – kosztorysowej:  

 
4.1 Inwentaryzacja geodezyjna z uzyskaniem mapy do celów projektowych. Inwentaryzacje 

dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z 
możliwością odczytu w ogólnodostępnych przeglądarkach ww. plików.  

4.2 Projekt budowlany wielobranżowy powinien spełniać wymogi Ustawy z 27-04-2012 r. 
poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na przebudowę lub zgłoszenia poszczególnych części zadania 
inwestycyjnego. Projekt powinien uwzględniać przystosowanie drogi do obowiązujących 
norm i przepisów, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 
sprawdzeniami. Projekt budowlany opracować w ilości 5 egzemplarzy. 

4.3 Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż. Projekty wykonawcze stanowią 
uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, opracowania dokumentacji 
przetargowej, przygotowania oferty, a następnie realizacji robót budowlanych. Projekty 
wykonawcze opracować w ilości 4 egzemplarzy. 

4.4 Szczegółowe kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych 
stawek i cen jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje 
kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja 
elektroniczna w 2 formatach: .pdf  i .ath dostarczona na 2 płytach CD. 

4.5 Przedmiar robót z podziałem na branże budowlane. Wymagane są 2 wersje przedmiarów. 
Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna w 2 
formatach: .pdf i .ath, nagrana łącznie z ww. kosztorysami, na 2 płyty CD. 
Przez przedmiar robót należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej, ich wykonania wraz 
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny).  

4.6 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 
podzielone na poszczególne branże budowlane. Przez powyższe specyfikacje należy 
rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości robót, sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych, 
zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania, wymagania w zakresie kontroli, wykonania 
badań, odbiorów, prób i rozruchu. Ww. specyfikacje należy dostarczyć wydrukowane w 
4 egzemplarzach oraz w formie edytowalnego zapisu elektronicznego na 2 płytach CD. 

4.7 Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu po 3 egz. 
4.8 Przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie opracowania koncepcji projektowej. 
4.9 Uzyskanie porozumień, uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem budowlanym. W 

tym uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
od właścicieli nieruchomości, które projektant uzna za niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania zamówienia.  

4.10 Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę bądź dokonanie zgłoszenia 
pozwalającego Zamawiającemu na realizację zadania. 

4.11  Projekty budowlany, wykonawczy i projekty organizacji ruchu dostarczyć w wersji 
drukowanej na papierze jak opisano powyżej oraz w wersji elektronicznej w formacie 
.pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z możliwością odczytu w ogólnodostępnych 
przeglądarkach ww. plików. Pliki i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być 
chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do dalszych prac 
pomiarowych i projektowych. 

4.12 Dokumentacja projektowa powinna obejmować nieruchomości należące do Gminy 
Miejskiej Ciechanów oraz fragmenty nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi 
z jej infrastrukturą techniczną. Projekt powinien obejmować część placu manewrowego o 
docelowych wymiarach 20 x20 m oraz część drogi dojazdowej do posesji nr 56 położone 
na działce należącej do Gminy Miejskiej Ciechanów. Pozostała część placu i drogi 
zostanie zaprojektowana w późniejszym terminie łącznie z kładką nad torowiskiem 
kolejowym.  

 
5. Wymagania dla dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
5.1 Opracowanie w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym z  wymaganiami: 
− Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tj.),  
− Ustawy z 27-04-2012 r. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1129), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (DZ. U.  z 2004 nr 130, 
poz. 1389), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (DZ. U. nr 177, poz 1729), 

−  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze 
(DZ. U. nr 220 poz. 2181) 

− Ustawy z dnia 28-07-2016 r. Dz.U. poz. 1020 Prawo zamówień publicznych.  
− Przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej 

oraz niniejszymi założeniami do projektowania. 
5.2 Opracowanie należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące wyżej wymienioną projektową 
dokumentację techniczna muszą zostać dostarczone w postaci drukowanych woluminów 
zabezpieczonych przed dekompletacją i przystosowanych do archiwizacji zgodnie z 
wymogami ww. przepisów prawnych. 

5.3 Dokumentację techniczną dostarczyć w stanie umożliwiającym jej wykorzystanie jako 
opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wykonanie robót 
budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.  

5.4 Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne i 
funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

5.5 Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej wskazanie na znak towarowy, 
patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych 
lub jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy 
wskazaniu powinien być dopisek „równoważne”. 

5.6 Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 
sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych.  

5.7 Dokumentacja winna być dostarczona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
na płycie CD. Opisy techniczne wraz z rysunkami, specyfikacjami i kosztorysami zapisać 
w formacie oryginalnym i w formacie .pdf. Wersja elektroniczna powinna umożliwiać 
edytowanie dokumentów i ewentualne wprowadzanie zmian. 

 
6. Koszty Wykonawcy 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania 
opracowania materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona wszelkie uzgodnienia i opłaty.  

 
7. Konsekwencje błędów i braków w przedmiocie zamówienia. 

 
7.1 W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 
7.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i jego 

zgodność z obowiązującymi przepisami. 
 

8. Prawa autorskie 
Wykonawca zbywa prawa autorskie na rzecz Zamawiającego zgodnie z odrębnymi 
przepisami dotyczącymi praw autorskich.  

 
9. .Zamawiający wymaga złożenia następującej dokumentacji: 

− Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże – po 5 egz., 
− Projekt budowlany wykonawczy z podziałem dla każdej branży– po 4 egz., 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r., poz.1129) – 
4 egz., 
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− Kosztorys inwestorski na poszczególne elementy robót zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja (Dz. U. 2004 r., Nr 130, 
poz.1389) - 2 egz., 

− Przedmiar robót oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 
130, poz.1389) – 2 egz., 

− Wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane Prawem Budowlanym. W przypadku 
wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z gestorami urządzeń i 
uwzględnić w projekcie. Dostarczyć protokół lub notatkę służbową z konsultacji 
społecznych na etapie przygotowania koncepcji projektowej. 

− Inwentaryzacja geodezyjna do celów projektowych w wersji elektronicznej w 
formacie .pdf oraz formacie .dxf lub .dwg z możliwością odczytu w ogólnodostępnych 
przeglądarkach ww. plików.  
 

10. Zobowiązania Wykonawcy 
 

10.1 Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.  
10.2 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami ul M. Curie-Skłodowskiej 

na etapie przygotowania koncepcji projektowej. 
10.3 Uzgodnienie z właścicielami nieruchomości lokalizacji zjazdów drogowych. 
10.4 W przypadku wykorzystania działek nie należących do Gminy Miejskiej, uzyskanie 

pisemnej deklaracji woli i oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane od wszystkich właścicieli ww. nieruchomości. 

10.5 Robocze konsultacje z Zamawiającym w zakresie rozwiązań projektowych. 
10.6 Uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego odnośnie koncepcji projektowej. 
10.7 Udzielenie odpowiedzi w trakcie realizacji inwestycji, na pytania dotyczące rozwiązań 

projektowych. 
 

11.  Termin wykonania zamówienia.  
11.1 Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. 
11.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do 16-12-2016 r. 

12. Płatności. 
Podstawę rozliczenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. 
 


