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Załącznik nr 10

wykonawca

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO DLA ZADANIA:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową
obiektów inżynierskich w miejscowości Zawadzkie.”
Termin wykonania
Poz.
Wyszczególnienie opracowań projektowych
od daty podpisania
umowy
Mapa do celów projektowych
1
2
3

4
5

Koncepcja rozbudowy drogi
Karta informacyjna o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na
środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

6

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna (podziały nieruchomości)

7

Projekt prac geologicznych

9

Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych
Operat wodnoprawny zgodnie z wymaganymi przepisami

10

Projekt docelowej organizacji ruchu

11

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

8

12c

Projekty budowlane i projekty dla przebudowy urządzeń infrastruktury
technicznej wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń
wymaganych przepisami szczególnymi
Branża drogowa
Branża mostowa
Infrastruktura techniczna

13

Materiały do wskazań lokalizacyjnych jako pierwszy etap dokumentacji do
wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

14

Projekty wykonawcze

14a

Branża drogowa

14b

Branża mostowa

14c

Infrastruktura techniczna

15

Część kosztorysowa: (kosztorys inwestorski, kalkulacja ceny jednostkowej,
kosztorys ofertowy oraz przedmiar) i Specyfikacje Techniczne

12
12a
12b

16

17

Materiały do wniosków o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej
Materiały do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z
opracowaniem dokumentacji formalno-pawnej (wyciągi z wykazu zmian
danych ewidencyjnych)

18

19
19a
19b
19c
19d

Materiały do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków
Unii Europejskiej
W przypadku gdy Jednostka Projektowa zadeklarowała to w ofercie, raport
ze sprawdzenia rozwiązań projektowych przez Sprawdzajacego (min. 2
miesiące przed zrealizowaniem projektu wykonwaczego z podziałem na
branże)
Branża drogowa
Branża mostowa
Branża geotechniczna
Infrastruktura techniczna

