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I.7013.4.2018.IV 
 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
I) Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę          

ul. Gdańskiej w Kołobrzegu (dz. 724 obr. 9) wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego 
obejmuje: 

 

1) zapewnienie mapy do celów projektowych oraz badań podłoża gruntowego wraz z 

opinią geotechniczną (min. ilość otworów badawczych o głębokości ≥5,0m - 3 szt.) 

2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej o długości ok. 160 

mb wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

3) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień 

4) złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę (lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych)               

i uzyskanie pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia 

5) sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową 

6) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji 

do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowa 

dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. 

W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 

że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można 

opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do 

opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów 

technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 

II) Wytyczne w zakresie drogi: 

 klasa drogi    - L 

 Kategoria ruchu drogowego - KR-3 

 Rodzaj nawierzchni - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

(należy rozważyć możliwość wykorzystania 

istniejącej kostki oraz konieczność przebudowy 

całej nawierzchni)  

 Lokalizacja chodników - ciąg pieszo-jezdny 

III) Wytyczne w zakresie kanalizacji deszczowej: 

 zgodnie z warunkami technicznymi K-IO.6221.8.2018.IX z 12 lutego 2018r. 

 Projekt budowlany w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) należy uzgodnić z 

Wydziałem Komunalnym - Referatem Inżynierii i Ochrony Środowiska 

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spełniać wytyczne 

Specjalisty ds. GIS w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 
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IV) Dokumentacja zdjęciowa: 
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