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 opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, 

przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), 

 wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

 opracowanie operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwoleń 

wodnoprawnych, 

 wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów 

geologicznych),  

 przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć, 

 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, 

 sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z 

środków Unii Europejskiej, 

 inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień 

dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych 

modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i 

przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych 

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektów mostowych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 407 wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 407  w 

miejscowości Kubice; 

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi 

za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Jednostkę Projektującą. 

 

8.3. Informacje dotyczące zamówienia 

8.3.1 W zakresie przedmiotowego zadania jednostka projektująca zobowiązana jest uwzględnić 

oraz zaprojektować i opracować:  

1) Przebudowę dwóch obiektów mostowych: 

     - mostu w ciągu drogi   wojewódzkiej,   konstrukcja łukowa  murowana z cegły i kamienia,  

       rozpiętość   w   świetle 4,79 m,    szerokość 6,27 m    (obiekt    wpisany do Wojewódzkiej  

       Ewidencji Zabytków), 

     - kładki         pieszo-rowerowej,       konstrukcja     żelbetowa     częściowo   z    elementów         

       prefabrykowanych rozpiętość teoretyczna 7,70 m, długość   całkowita 8,30 m,   szerokość  

       całkowita 3,50 m. 

2) Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na długości ok. 1,17 km – zgodnie z   załącznikiem  

     mapowym od km 6+270 do km 7+440, klasa techniczna drogi G,  nośność   nawierzchni – 

115 kN/oś: 

3) Budowę ścieżek rowerowych na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych  

     i rowerzystów.  

4) Przebudowę i budowę chodników. 

5) Budowę i przebudowę zatok autobusowych. 

6) Budowę poboczy gruntowych. 

7) Przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.  

8) Przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A:  

    - przepust nr JNI 11151061 o konstrukcji rurowej stalowej Ø 0,8 m, dł. 9,2 m, 

    - przepustów pod drogą powiatową nr 1605 O 

9) Przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi - zinwentaryzowanych przez  


