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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej  
w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej”. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej 
w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej. 
Dokumentację należy opracować na podstawie następujących wytycznych: 
a) drogę dla rowerów należy zaprojektować jako samodzielną dwukierunkową; 
b) nawierzchnię drogi dla rowerów należy zaprojektować z betonu asfaltowego 

na odpowiedniej podbudowie lub wzmocnieniu podłoża (jeżeli zajdzie taka konieczność); 
c) w miejscach, gdzie konieczne będzie zachowanie ruchu pieszych, droga dla rowerów winna 

stanowić odseparowany ciąg; 
d) w miejscach gdzie droga dla rowerów przebiegać będzie po trasie dróg lub dróg dojazdowych 

do pól należy odpowiednio zaprojektować konstrukcję nawierzchni, tak aby zabezpieczyć ją 
przed nadmierną degradacją; 

e) w ciągu przedmiotowej drogi dla rowerów należy zaprojektować przejazd dla rowerów przez 
ul. Knurowską wraz z sygnalizacją świetlną w celu zapewnienia połączenia z istniejącą trasą 
rowerową. 

W zakres zadania wchodzi ponadto złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie pozwolenia 
na budową albo kompletnego zgłoszenia robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz 
z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ, a także pozyskanie wszelkich materiałów 
wyjściowych, wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń itp. aktów niezbędnych 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 
 
Długość planowanej trasy: ok. 1,6 km. 
 
Dokumentacja projektowa winna być zgodna z dokumentem opracowanym na zlecenie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury 
rowerowej" dostępnym na stronie:  
http://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019 

 

1.2. W skład dokumentacji projektowej wchodzić będzie: 
a) mapa do celów projektowych; 
b) operat wodno-prawny (jeżeli zajdzie taka konieczność); 
c) decyzje środowiskowe (jeżeli zajdzie taka konieczność); 
d) sporządzenie 6 egzemplarzy wersji papierowej projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń formalnych w tym względzie. W szczególności 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę w zależności od wymagań. 
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e) uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu i wykonania projektu 
zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu; 

f) uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach 
budowy przejazdu rowerowego przez ul. Knurowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej; 

g) uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Katowicach całej trasy drogi dla rowerów; 

h) przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
i) dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-

wodne podłoża; 
j) opracowanie inwentaryzacji zadrzewienia i zakrzewienia kolidującego z rozwiązaniami 

projektowymi oraz plan wyrębu wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, a także opracowanie 
projektu nasadzeń (jeżeli zajdzie taka konieczność); 

k) inne konieczne opracowania i uzgodnienia przewidziane odrębnymi przepisami; 
l) sporządzenie 5 egzemplarzy wersji papierowej projektów wykonawczych (wielobranżowych) 

oraz przedmiaru robót, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz 2 egzemplarzy wersji papierowej kosztorysu inwestorskiego  
z zestawieniem materiałów i urządzeń, a także innych dokumentów, opracowań, których 
sporządzenie okaże się niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 
na użytkowanie; 

m) sporządzenie 5 egzemplarzy stałej organizacji ruchu i czasowej na czas prowadzenia robót  
na terenach objętych inwestycją; 

n) dostarczenie Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD lub 
DVD w formacie PDF oraz wersji edytowalnej wszystkich w/w dokumentów i opracowań. 

 
2. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

 
2.1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 
2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIK MAPOWY 

 


