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Załącznik nr 5 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
I. Nazwa zadania:
Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.

II. Nazwy i kody robót budowlanych objętych zamówieniem:
Główny Przedmiot zamówienia:
Kod CPV – 45233222-1
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
Kod CPV – 45111200-0
Kod CPV – 45232410-9
Kod CPV – 45233220-7

Kod CPV – 45233330-1
Kod CPV – 45112710-5

III. Adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa:
Rynarcice, Gmina Korfantów, Powiat nyski, Województwo opolskie.
IV. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Korfantów
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów

V.  Nazwa i  adres  osoby  opracowującej  części  składowe  dokumentacji  projektowej  oraz  data 
opracowania:

VI. Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice, 
gm. Korfantów na odcinku ok. 580 mb, polegającej między innymi na:

− wyrównaniu istniejącej  podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, zagęszczanym mechanicznie 
grubości 15 cm na powierzchni 2900 m2;

− wykonaniu  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych  grysowych  –  beton  asfaltowy  na 
powierzchni ok. 2774,650 m²,

− przebudowa chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm na powierzchni ok. 300 m²,
− studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm, 6 szt.
− odwodnienie jezdni  realizowane poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanych 

studzienek  ściekowych  z  przykanalikami  włączonych  do  istniejącej  kanalizacji  burzowej oraz 
bezpośrednio do rowów otwartych. 

Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, Wykonawca będzie 
utrzymywał  teren budowy w stanie  wolnym od  przeszkód,  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenia 
pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia  prowizoryczne.  Materiały  i 
urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. Zakres 
prac ujęto w załączonym przedmiarze robót.

Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 
specyfikacją  techniczną,  sztuką  budowlaną,  wszelkimi  niezbędnymi  przepisami,  obowiązującymi  Polskimi 
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Lp
Zakres opracowanych robót Nazwisko i Imię

Data
opracowania
dokumentacji

1 2 3 4

1 Część projektu przebudowy
dot. planowanych do realizacji robót Tadeusz Dziubandowski czerwiec 2009

2. Przedmiar robót Tadeusz Dziubandowski czerwiec 2009
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Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
stosując wyroby budowlane, posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Zakres prac ujęto w załączonej dokumentacji projektowej.

Oryginalny projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

VII. Zawartość dokumentacji projektowej obejmuje:
1. Kserokopia fragmentu dokumentacji budowlanej z wprowadzonymi korektami na rysunkach:

a) opis techniczny,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500,
c) przekroje konstrukcyjne poprzeczne,

2. Przedmiar robót.
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