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ID.7811.1.2019 Wrocław, 14.01.2019 r. 

 

 
    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie Analizy Techniczno-Ekonomicznej: Budowa obwodnic Bielawy, 

Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie trzech zadań: 

Zadanie A. Opracowanie Analizy Techniczno-Ekonomicznej dla zadania pn.: Budowa 

Obwodnicy Bielawy. 

Zadanie B. Opracowanie Analizy Techniczno-Ekonomicznej dla zadania pn.: Budowa 

Obwodnicy Dzierżoniowa. 

Zadanie C. Opracowanie Analizy Techniczno-Ekonomicznej dla zadania pn.: Budowa 

Obwodnicy Strzegomia.   

 

Celem opracowania jest wykonie analizy techniczno - ekonomicznej wraz z oceną efektywności 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego.  

Dla każdego zadania należy zaprojektować przebieg trasy w proponowanym korytarzu z maksymalnym 

wykorzystaniem istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dostosowaniem ich do 

parametrów technicznych dla zakładanej klasy drogi. W trakcie prac należy wziąć pod uwagę korytarze 

dla dróg obwodowych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów 

uwarunkowań, jeśli takie zostały przewidziane. 

Do realizacji kolejnego etapu Wykonawca przystąpi po akceptacji zakresu wykonanego w poprzedniej 

części opracowania.  

Dla wyznaczenia nowego przebiegu odcinka drogi należy przyjąć wskazane poniżej parametry 

techniczne: 

 klasa drogi – G 1/2 

 kategorię ruchu należy przyjąć na podstawie prognozy ruchu 

 szerokość pasa ruchu – 3,5 m 

 szerokość jezdni - 8,00 m w tym obustronne utwardzone pobocza bitumiczne szer. 0,50 m 

 pobocza gruntowe, ulepszone – szer. 1,25 m  

W celu realizacji zadań należy: 

W części nr 1.  

 Pozyskać/Wykonać aktualne ortofotomapy (Uwaga: ortofotomapy powinny obejmować obszar 

sąsiadujący z drogą o szerokości min. 1,0 km od osi drogi),  

 Pozyskać mapy topograficzne, 

 Pozyskać odpisy z mpzp, wniosków zgłaszanych do zmiany planów, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 Sprawdzić zgodność projektu z założeniami w planach strategicznych województwa, powiatu 

lub gminy, 
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 Uzyskać informację o pozwoleniach na budowę oraz o decyzjach o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu wydanych w planowanym obszarze w niezbędnym zakresie dla 

realizacji zadania, 

 Pozyskać informacje branżowe odnośnie istniejącego i planowanego przebiegu infrastruktury 

podziemnej i naziemnej na odcinku planowanej drogi, 

 Pozyskać informacje o obszarach i obiektach znajdujących się w obszarze planowanego 

odcinka drogi, które podlegają ochronie na podstawie różnych przepisów w szczególności: 

strefy ochrony wód podziemnych, ochrona przeciwpowodziowa, strefach ochrony krajobrazu 

kulturowego, strefach ochrony konserwatorskiej, strefach ochrony archeologicznej, terenach 

zamkniętych oraz obiektach, obszarach przyrodniczych prawnie chronionych lub 

występujących gatunkach fauny i flory, które mogą mieć istotny wpływ na realizację zadania  

 Wyznaczyć przebieg obwodnicy,  

 Ustalić konieczne do budowy lub przebudowy obiekty inżynierskie, 

 Ustalić lokalizację skrzyżowań wraz z ustaleniem kategorii i klasy techno-użytkowej drogi, w 

przypadku innych możliwości obsługi komunikacyjnej terenów należy ograniczyć do minimum 

ilość skrzyżowań. 

W części nr 2  

 Sporządzić modelową prognozę ruchu uwzględniającą projektowany układ komunikacyjny, z 

podziałem na strukturę rodzajową ruchu, przez okres 20 lat, (rok początkowy zostanie 

określony przez Zamawiającego).  

W analizie ruchu należy uwzględnić również drogi nowo wybudowane oraz planowane do 

realizacji mogące mieć wpływ na ilość i strukturę prowadzenia ruchu po projektowanej 

drodze, jak również odcinki dróg nowo powstałe nie objęte Generalnym Pomiarem 

Ruchu 2015. Należy również uwzględnić istniejące i planowane generatory ruchu w zasięgu 

oddziaływania inwestycji. 

 Wykonać ocenę techniczną wg systemu SOSN istniejących odcinków dróg w zakresie 

niezbędnym do analizy wskaźników efektywności inwestycji.  

Dla oceny stanu istniejącej nawierzchni jezdni należy wykonać ocenę techniczną: 

- równości podłużnej istniejącej nawierzchni jezdni 

- nośności istniejącej konstrukcji jezdni 

Do oceny stanu technicznego należy wykorzystać metodologię i parametry techniczne System 

Oceny Stanu Nawierzchni SOSN W-wa 2002 i W-wa 2010 wykorzystywanego na drogach 

krajowych. 

W części nr 3  

Na podstawie części nr 1 i 2 wskazanych powyżej należy dokonać analizy kosztów i korzyści dla 

planowanej inwestycji przez porównanie wskaźników dla istniejącego odcinka drogi WO i dla wariantu 

inwestycyjnego WI.  

Do obliczenia wskaźników należy wykorzystać formuły obliczeniowe i elementy rachunku efektywności 

zdefiniowane i opisane w Instrukcji oceny efektywności inwestycji drogowych i mostowych dla dróg 

wojewódzkich, opracowanej przez IBDM, W-wa 2008 r 

Do obliczenia wskaźników efektywności należy wprowadzić aktualne ceny rynkowe z ogólnie 

dostępnych analiz cen rynkowych np. SEKOCENBUD.  

Analizę kosztów i korzyści należy zaprezentować w zestawieniach tabelarycznych i na wykresach 

(diagramach).  

Wykonane opracowanie należy podsumować wnioskami.   
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W ramach zadania A należy wykonać analizę dla przedłużenia Obwodnicy Bielawy - odcinek 

długości ok. 6 km. 

Podstawowym celem jest poprowadzenie ruchu tranzytowego całkowicie poza obrębem miasta. 

Przybliżony przebieg korytarza przedstawiono na załączonej mapie poglądowej (załącznik nr 1).  

Zakłada się poprowadzenie kontynuacji obwodnicy od istniejącego przebiegu DW384 przed 

miejscowością Jodłownik przy łuku drogi po wyjechaniu z lasów Gór Sowich, przejście przez drogę 

powiatową 3004D po wschodniej stronie m. Jodłownik, drogę powiatową 3006D między 

miejscowościami Józefówek i Ostroszowice, następnie przez Wzgórza Bielawskie i zachodnią stroną m. 

Myśliszów, do ronda na skrzyżowaniu DW384 z ul. Wojska Polskiego w Bielawie (DP 3007D). 

Zamawiający dopuszcza propozycje (inny przebieg) Obwodnicy Bielawy, także poza podstawowym 

korytarzem, o ile będą możliwe do zrealizowania i będzie odpowiednio uzasadniony ich przebieg. 

Zakłada się wykorzystanie w projektowanym przebiegu obwodnicy istniejących odcinków dróg 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych przez wykonanie ich rozbudowy lub przebudowy w celu 

dostosowania do parametrów drogi obwodowej.  

W ramach zadania B należy wykonać analizę dla 2 wariantów (wariant północny długości ok. 

3km, wariant wschodni długości ok. 4,5 km) uzupełnienia Obwodnicy Dzierżoniowa. 

Zasadniczym celem jest poprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się drogą wojewódzką nr 

384 poza centrum miasta. Przybliżony przebieg korytarzy przedstawiono na załączonej mapie 

poglądowej (załącznik nr 2). 

Zakłada się początek pierwszego wariantu odcinka uzupełniającego na zaprojektowanym 

skrzyżowaniu będącej w realizacji Obwodnicy Dzierżoniowa (zaznaczona kolorem zielonym) z drogą 

powiatową 3017D (ul. Bielawska, Piława Dolna). Nowym śladem biegnie on północną stroną Piławy 

Dolnej w kierunku wiaduktu nad linią kolejową nr 137, znajdującego się w ciągu istniejącego odcinka 

drogi wojewódzkiej, następnie śladem DW382 przez wiadukt do skrzyżowania z ul. S. Staszica. Stąd 

odchodzi nowym śladem w kierunku północnym i mijając po wschodniej stronie cmentarz komunalny 

włącza się do istniejącego przebiegu DW384. 

Drugi wariant stanowi kontynuację zaprojektowanej obwodnicy od północnej strony Dzierżoniowa. 

Rozpoczyna na budowanym obecnie rondzie na DW382 od strony Świdnicy i biegnie w kierunku 

Uciechowa, do połączenia się z istniejącym przebiegiem DW384. 

Zamawiający dopuszcza propozycje (inne warianty) Obwodnicy Dzierżoniowa, również poza 

proponowanymi korytarzami, o ile będą możliwe do zrealizowania i będzie odpowiednio uzasadniony 

ich przebieg. 

Zakłada się wykorzystanie w projektowanym przebiegu obwodnicy istniejących odcinków dróg 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych przez wykonanie ich rozbudowy lub przebudowy w celu 

dostosowania do parametrów drogi obwodowej.  

W ramach zadania C należy wykonać analizę dla budowy Obwodnicy Strzegomia (odcinek 

długości ok. 15km składający się z dwóch odcinków 12,5 i 2,5 km).  

Podstawowym celem jest poprowadzenie ruchu odbywającego się drogą wojewódzką nr 374 poza 

centrum miasta, zwłaszcza ruchu ciężarowego z okolicznych kamieniołomów. Przybliżony przebieg 

korytarzy podstawowych wariantów przedstawiono na załączonej mapie poglądowej (załącznik nr 3). 

Proponowany wariant zakłada wykorzystanie przebiegu fragmentów istniejących dróg powiatowych i 

gminnych. Rozpoczyna się odejściem na południe od istniejącego przebiegu DW374 między 

miejscowościami Siekierzyce i Niedaszów. Następnie wschodnią stroną mija miejscowość Zimnik i 

biegnie śladem dr. gminnej nr 110735D na odcinku Zimnik-Kostrza. Wschodnią stroną nowym śladem 

mija m. Kostrza i włącza się w przebieg drogi powiatowej nr 2792D, gdzie po skręcie w prawo, przed 

Godzieszówkiem odchodzi na południe nowym śladem w kierunku Tomkowic. Przecina drogi 

powiatowe 2883D i 2921D, mijając po wschodniej stronie Tomkowice, i wchodzi w ślad drogi 

powiatowej 2922D. Pierwszy odcinek kończy się na drodze krajowej nr 5. Dalej ruch będzie 
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prowadzony DK5, aż do początku drugiego odcinka na skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej z DK5 przed 

podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie on przechodził południową stroną 

podstrefy w kierunku Stanowic, gdzie łączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 374. 

Zamawiający dopuszcza propozycje (inny przebieg) Obwodnicy Strzegomia, także poza 

podstawowym korytarzem, o ile będą możliwe do zrealizowania i będzie odpowiednio uzasadniony ich 

przebieg. 

Proponowane korytarze mają charakter orientacyjny i są preferowane przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się lokalizowanie trasy poza korytarzem, o ile wyjście poza nie będzie uzasadnione 

względami techniczno-ekonomicznymi i potwierdzone w dokonanej analizie.  

Po uzgodnieniu z Zamawiającym przebiegu trasy, należy sporządzić szacunkowe koszty realizacji oraz 

określić prognozowany ruch na istniejącym przebiegu drogi oraz na przebiegu projektowanym na 

podstawie modelu ruchu wygenerowanego w programie komputerowym. 

Dla odcinków istniejących dróg wojewódzkich nr 374 (Strzegom) i nr 384 (Bielawa) Zamawiający 

udostępnia dane z pomiaru TSD, do wykorzystania przez Wykonawcę (załącznik nr 4). Wykonawca 

musi samodzielnie określić, czy materiał będzie wystarczający dla tych odcinków do prawidłowej oceny 

stanu technicznego wg SOSN i ewentualnie uzupełnić parametry w odpowiednim zakresie (do wyceny 

przyjąć szacunkowo ~1km trasy dla każdego uzupełnianego fragmentu). Dla drogi nr 384 

przebiegającej przez Dzierżoniów należy wykonać pomiary dla całego odcinka. 

Na podstawie określonych kosztów dla wybranego przebiegu drogi oraz sporządzonego modelu ruchu 

należy dokonać oceny efektywności przyjętego rozwiązania przez dokonanie oceny wg Instrukcji oceny 

efektywności inwestycji drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, opracowanej przez IBDM  

(W-wa 2008 r.). Przepustowość istniejącej drogi porównać z prognozowanymi warunkami po 

wybudowaniu obwodnicy. 

 

Opracowanie należy przekazać w 2 egzemplarzach papierowych i 3 egzemplarzach elektronicznych. 

 

 

Wymogi dla wersji elektronicznej: 

a) pliki tekstowe (nie zablokowane do edycji) w formacie *.docx (MS Word), części obliczeniowe 

analizy (nie zablokowane do edycji) w formacie *.xlsx (MS Excel) z widocznymi formułami; 

b) każdy tom opracowania powinien być zapisany również do pojedynczego pliku w formacie PDF – 

nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania; 

c) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może 

przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych 

i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie 

przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych; 

d) dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 3 egzemplarzach na nośnikach 

optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

 

Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia Harmonogram prac analitycznych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

pierwszy Harmonogram prac w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. 

2. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość 

Dokumentacji.  
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4. Dokumentację dla poszczególnych Części należy odpowiednio skompletować w oddzielnych 

teczkach z rączką z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.  

5. Rozwiązania wariantów winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów 

ekonomicznych. 

 

Przepisy prawne i normy związane. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz1474, z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2222 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016r, poz. 124, z późn zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018r. poz.1202, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422, z 
późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 2005.219.1864, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z późn. zm.);  



6 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 
ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z późn. 

zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018, poz. 1233 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z 

póz. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. 

zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz.71, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018r. poz. 121 z późn. 

zm.);  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017., poz. 2126, z późn. 

zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016., poz. 2033);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 
1781);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012r., poz. 463);  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 z późn. zm.);  



7 

 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161 z 

późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992);  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 

2187 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. 

zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2017, poz. 784);  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);  

 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 (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 

109, poz. 719);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 2017, poz. 
1319);  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., 

poz. 1579 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., 

poz. 1073 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 

1257 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1307 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 

2062 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 775 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz.1034 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018r., poz. 169 

z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2018r., poz. 954 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);  

 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych 

(Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);  
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 Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrażania 

wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów 
inżynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);  

 

Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.  

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania 
dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania 
inwestycji. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

 Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

 PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 

 PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole litrowe i jednostki miar. 

 PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie (pomocniczo). 

 Załącznik do zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 

Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Cześć I – wymagania”;  

 Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa – wydanie II z 2002 r. 

 Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w 

sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. 

 Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 

sierpnia 2011r. dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów 

mostowych. 
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 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r. 

 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998r. 

 System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN, Warszawa 2002 i 2010, z późn. zmianami. 

 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg 

wojewódzkich. IBDM, Warszawa 2008 r. 


