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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej przy 

przystanku osobowym w Widełce”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. 

„Budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce”.  

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  

- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz 

infrastruktury przystankowej” realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu 

kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

 aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka)  - 1 egz.  

 koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów  

przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. 

 materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) 

(jeżeli będzie wymagany) - 1 egz. 

 kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych  - 3 egz. 

 opinię geotechniczną - 3 egz. 

 operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. 

 projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.  

 

Projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz 

infrastruktury przystankowej” realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza 

TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020. 
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 projekt wykonawczy - 4 egz. 

 kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem- 1 egz.  

 szczegółowe specyfikacje techniczne  (w wersji elektronicznej) - 1 egz. 

 wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.  

 wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla 

Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem 

procedur. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji. 

Założenia do projektowania: 

1) Parametry projektowanej drogi: 

 budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 200 m w granicach ewidencyjnych działek 

o nr 1827/250, 1980, 1978/3 oraz działce o nr 1830/4 stanowiącej teren kolejowy, 

położonych w miejscowości Widełka, 

 rodzaj nawierzchni - nawierzchnia bitumiczna,  

 przekrój typowy – drogowy,  

 klasa techniczna D, 

 obciążenie ruchem KR1, 

 w ciągi drogi dojazdowej (na części działki 1978/3) zaprojektować 2 miejsca postojowe dla 

osób niepełnosprawnych, 

 rodzaj nawierzchni miejsc postojowych - nawierzchnia z kostki betonowej, 

 odprowadzanie wód deszczowych – powierzchniowo, na teren własny inwestora. 
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załącznik nr 1 

Mapa z planowaną lokalizacją budowy drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce 

 

 

 


