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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
�

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok autobusowych wraz z peronami i 

wiatami przystankowymi dla potrzeb „Koncepcji systemu zintegrowanego transportu 

publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

2. Opis ogólny 

Zatoki autobusowe nale�y wykona� o nawierzchni z kostki granitowej w wymiarach 

minimalnych 18x18x18cm z wypełnieniem fug piaskiem drobnym. Wzdłu� linii istniej�cej drogi 

i projektowanej zatoki nale�y wykona� �ciek o przekroju 20x2cm. 

Zatok� autobusow� nale�y ka�dorazowo dopasowa� do warunków lokalnych, a jej 

geometri� ustali� na podstawie  aktualnej mapy do celów projektowych. Zatoki wykona� o 

nast�puj�cych parametrach: 

• szeroko�� zatoki: 3,00m. 

• długo�� kraw�dzi zatrzymania: 20,00m 

• skos wyjazdowy z drogi: 1:7÷1:8, 

• skos wjazdowy na drog�: 1:4 ÷1:6, 

• wyokr�glenia załomów kraw�dzi zatrzymania i jezdni łukami o promieniu 30,00m,

• pochylenie podłu�ne – takie jak przyległej drogi, 

• pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku kraw�dzi jezdni/�cieku. 

Kraw�d� zatoki/jezdni oznakowa� lini� poziom� P-7a linia kraw�dziowa - przerywana 

szeroka. 

Przy zatokach nale�y wykona� perony dla pasa�erów szeroko�ci 1,50m utwardzone kostk�

betonow� grubo�ci 6-8cm. Perony wyniesione ponad kraw�d� zatoki na wysoko�� min. 10cm. 

Wej�cie na peron z poziomu jezdni/pobocza po pochylniach o spadku 5% zlokalizowanych w 

obr�bie skosów wyjazdowego z drogi i wyjazdowego na drog�. Kraw�d� peronu od strony 

zatoki obramowana kraw��nikiem betonowych typu ci��kiego 20x30x100cm, natomiast od 

strony zieleni obrze�em betonowym 8x30x100cm. Kraw��niki i obrze�a ustawia� na ławach 

betonowych.  

Perony wyposa�y� w wiaty przystankowe z ławkami i koszami na �mieci oraz 

oznakowanie pionowe, tj. znak pionowy D-15 „przystanek autobusowy” umieszczany na wiacie 

lub słupku stalowym. Wiaty nie mog� si� znajdowa� bli�ej ni� 1,50m od kraw�dzi zatoki.  
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3. Rozwi�zanie alternatywne 

W przypadku braku wystarczaj�cej ilo�ci miejsca na realizacj� zatoki oraz małego ruchu 

autobusowego nale�y wykona� przystanek bez zatoki. Zatrzymanie autobusów nast�puje w 

miejscu wyznaczonym przez namalowan� na pasie jezdni lini� przystankow� - znak P-17 o 

długo�ci minimalnej 30m. Na całej długo�ci zatrzymania nale�y wykona� peron oraz wiat� z 

oznakowaniem pionowym zgodnie z opisem zamieszczonym punkcie 2. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok autobusowych wraz z peronami i 

wiatami przystankowymi dla potrzeb „Koncepcji systemu zintegrowanego transportu 

publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

2. Opis ogólny 

Zatoki autobusowe nale�y wykona� o nawierzchni z kostki granitowej w wymiarach 

minimalnych 18x18x18cm z wypełnieniem fug piaskiem drobnym. Wzdłu� linii istniej�cej drogi 
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3. Rozwi�zanie alternatywne 

W przypadku braku wystarczaj�cej ilo�ci miejsca na realizacj� zatoki oraz małego ruchu 
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Perony wyposa�y� w wiaty przystankowe z ławkami i koszami na �mieci oraz 
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3. Rozwi�zanie alternatywne 

W przypadku braku wystarczaj�cej ilo�ci miejsca na realizacj� zatoki oraz małego ruchu 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
�

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy w�zła komunikacyjnego - zatoki 

autobusowej wraz z p�tl� autobusow�, w�zła sanitarnego i obiektów małej architektury 

zlokalizowanego przy drodze krajowej mi�dzy miejscowo�ciami Niemysłowie - Prudnik. 

Komunikacja po w��le odbywała si� b�dzie w ruchu okr��nym wokół wyspy centralnej, na 

której znajdował si� b�dzie budynek sanitarny. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach 

nr 462/5, 617/11 - obr�b Niemysłowice, jednostka ewidencyjna: Prudnik. 

2. Opis ogólny 

W�zeł przesiadkowy w formie ronda z wysp� centraln� �rednicy 24,00m, jednokierunkow�

jezdni� manewrow� szeroko�ci 6,00-8,00m. Parkingi dla samochodów osobowych z miejscami 

2,30x5,00m zorientowane prostopadle do drogi zlokalizowanej za p�tl� autobusow�. 

Komunikacja piesza mi�dzy parkingami a w�złem sanitarnym po chodnikach. Zjazd do w�zła 

szeroko�ci 6,00m poprzez zabudowany pod drog� przepust z rur �elbetowych. Wzdłu� drogi 

prowadz�cej do p�tli zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów ci��arowych, 

alternatywnie pokazano ich usytuowanie po przeciwnej stronie drogi. 

Droga  manewrowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsca postojowe samochodów 

ci��arowych i samochodów osobowych z kostki granitowej. Chodniki, doj�cia i perony z kostki 

betonowej. Obramowanie jezdni z kraw��ników betonowych typu ci��kiego, obramowanie 

chodników i peronu z obrze�y betonowych. Podbudowa wszystkich nawierzchni utwardzanych  

z kruszywa kamiennego na warstwie mrozoodpornej z piasku. 

Parterowy w�zeł sanitarny o wymiarach 5,84x7,64cm zlokalizowany w �rodku wyspy 

centralnej. Wyspa obsiana traw� z nasadzeniami krzewów i drzewek szczepionych 

o ukształtowanym pniu i koronie. Elementy małej architektury stanowi� ławki  

i kosze na �mieci. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy drogi w ul. Sportowej - od 

ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej. Przy ul. Sportowej naprzeciw stadionu projektuje się 

parking dla samochodów osobowych, oraz dwa miejsca dla postoju autobusów, na odcinku przy 

ul. Warszawskiej miejsca postojowe w układzie prostopadłym do osi jezdni. Teren inwestycji 

zlokalizowany jest na dz. nr 417/1, 417/2, 420/1, 420/2, 421/2, 439/2, 439/3, 438/2, 437/2, 434/3, 

433/5, 433/4, 433/3, 442 - obręb Grodków, jednostka ewidencyjna: Grodków - miasto. 

 

2. Opis ogólny 

Odcinek ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Kasztanową planuje się jako ulicę 

jednokierunkową o szerokości 4,00m. Na pozostałym odcinku do skrzyżowania 

z ul. Warszawską ulica dwukierunkowa z możliwością wykonania jezdni o szerokości 5,00-

6,00m. Projektowana ulica załamana w planie pod kątem 97º. Na północnej odnodze 

ul. Sportowej biegnącej do ul. Kasztanowej projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 

2,50m. Włączenie ul. Sportowej do publicznych dróg gminnych za pośrednictwem skrzyżowań 

zwykłych typu „T”. Nawierzchnia jezdni w ul. Sportowej z betonu asfaltowego. 

Na działce 439/2 projektuje się parking dla samochodów osobowych (70 miejsc 

o wymiarach 2,50x5,00m) z miejscami postojowymi usytuowanymi pod kątem 45º do jezdni 

manewrowych. Jezdnie jednokierunkowe szerokości 4,00m. Dodatkowe 50 miejsc postojowych 

z parkowanie prostopadłym uzyskano na odnodze ul. Sportowej włączającej się do 

ul. Warszawskiej. W pasach rozdzielający miejsca postojowe projektuje się trawniki z 

nasadzeniem krzewów lub drzew szczepionych o kształtowanych koronach. 

Chodnik zlokalizowano wzdłuż zachodniej i południowej krawędzi jezdni. 

Przy parkingu przy ul. Sportowej miejsce postojowe z peronem mieszczące dwa autobusy. 

Dodatkowa zatoka postojowa dla autobusów zlokalizowana między bramami wjazdowymi na 

stadion. 

Parkingi planuje się wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

piaskowo-cementowej, podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie mrozoodpornej z 

piasku. Alternatywnie miejsca postojowe można wykonać jako biologicznie czynne z płyt 

ażurowych. Obramowanie parkingów z krawężników betonowych, obramowanie chodników z 

obrzeży betonowych. Wydzielenie miejsc postojowych od dróg manewrowych za pomocą  koski 

zróżnicowanej kolorystycznie.  
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3.  Rozwiązania alternatywne  

 

W celu uzyskania dwukierunkowego połączenia samochodowego z ul. Kasztanową 

proponuje się podział i zmianę sposobu użytkowania działki gminnej nr 421/4. Poszerzony pas 

działki 420/2 stanowiący północną odnogę ul. Sportowej pozwoli na wykonanie ulicy 

jednokierunkowej do stadionu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym; południowy odcinek 

ul. Sportowej - obecnie utwardzony stanowiłby jezdnię wyjazdową ze stadionu (ciąg pieszo-

jezdny). Wariant ten przedstawiono w części graficznej opracowania na rys. nr Grod.1.     

Analogicznie dzięki podziałowi działki gminnej nr 443 (przy stadionie) i włączeniu jej do 

pasa drogowego istnieje możliwość przesunięcia dwukierunkowego odcinka ul. Sportowej na 

południe i wykonanie chodnika w formie jak na rysunku, a po drugiej stronie jezdni ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej stanowiącej ciągłość od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej. 

Jednocześnie istnieje możliwość wykonania parkingu głównego z parkowaniem „w 

jodełkę” jako parkingu z parkowaniem prostopadłym. 

 

Powierzchnia zabudowy inwestycji (bez terenów wydzielanych z przyległych działek dla 

rozwiązywania alternatywnego) wynosi około 11000m
2
, powierzchnia uzyskana z podziałów 

wynosi około 700m
2
. 

 

Zespół projektowy: 

Asystent Projektant 

mgr inż. Grzegorz Sobkowiak mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA 
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C e n t r u m  p r z e s i a d k o w e  w  N y s i e  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowy dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Racławickiej w Nysie”. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 70/40, 70/52, 

70/53, 70/55, 70/59 - obr�b Nysa, jednostka ewidencyjna: Nysa - �ródmie�cie 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz z odcinkiem ul. Racławickiej od ronda w drodze krajowej (ul. Bema) do Kanału 

Bielawskiego, zgodnie z zał�czona koncepcj�. Perony przesiadkowe komunikacji PKS nale�y 

zlokalizowa� przed budynkiem głównym dworca wraz z droga manewrow� obsługuj�c� zatoki 

postojowe oraz miejsca postojowe dla autobusowych oczekuj�cych. Kanał Bielawski pod 

miejscami postojowymi dla autobusów nale�y zabudowa�. Komunikacja piesza i rowerowa po 

chodnikach i �cie�kach rowerowych. W miejscu istniej�cego placu manewrowego 

zaprojektowa� parking dla samochodów osobowych. Wzdłu� ul. Racławickiej postój Taxi i 

dodatkowe miejsca postojowe, równolegle do os jezdni. Perony oraz doj�cie z budynku 

głównego zadaszone wiat�. Nale�y zaprojektowa� wymian� nawierzchni dworca tj.: placu 

manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i samochodów 

osobowych, peronów i chodników; rekultywacj� terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i 

krzewów, wycink� drzew i krzewów koliduj�cych z projektowana przebudow�. Nale�y 

wprowadzi� elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, słupki 

przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne elementy niezb�dne do sprawnego funkcjonowania 

dworca. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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D w o r z e c  P K S  w  P r u d n i k u  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS w Prudniku 

zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 40 - ul. Ko�ciuszki” na podstawie koncepcji b�d�cej w 

posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 271/188, 688/187 

- obr�b Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto.

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz ze zjazdem z ul. S�dowej, przebudow� odcinka ul. S�dowej długo�ci około 90m i 

wyjazdem na drog� krajow� nr 40 - ul. Ko�ciuszki. Wzdłu� ul. S�dowej przy lewej kraw�dzi 

jezdni nale�y umie�ci� dwa miejsca postojowe dla autobusów (3,00x19,00m), natomiast po 

prawej 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Po prawej stronie projektuje si�

przebudow� chodnik, budow� �cie�ki rowerowej oraz urz�dzenie pasa zieleni.  

Na dworcu nale�y zaprojektowa� si� ruch okr��ny jednokierunkowy wokół peronów i 

budynku dworcowego. Doki postojowe dla autobusów (12,00x3,00m) oraz perony usytuowano 

pod k�tem 45º do pionowej osi dworca, po prawej stronie placu manewrowego, po lewej stronie 

dwa miejsca postojowe dla autobusów o wymiarach 3,0x19,00m w układzie równoległym do 

kierunku ruchu na placu. 

Nawierzchnia dróg dojazdowych, placu manewrowego z betonu asfaltowego, miejsca 

postojowe z betonu asfaltowego barwionego na czerwono. Chodniki, perony, plac wokół 

budynku dworca z kostki betonowej gr. 6cm. 

Pasy zieleni obsiane traw� z zachowaniem istniej�cego drzewostanu ora nasadzeniami 

nowych krzewów i drzew gatunku identycznego z istniej�cymi. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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W � z e ł  p r z e s i a d k o w y  w  P r u d n i k u .  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKP w Prudniku 

zlokalizowanego przy ul. Dworcowej” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu 

Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 968/27, 1087/27, 380/27, 

1622/36, 1093/27, 1091/27, 377/27 - obr�b Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto.

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� dworca, 

przebudow� całej drogi Dworcowej stanowi�c� drog� dojazdow� wraz ze skrzy�owaniami 

z ul. Kolejow�, zgodnie z zał�czon� koncpecj�. W obr�bie dworca nale�y zaprojektowa� zatoki 

autobusowe z peronami dla podró�nych przekryte wiat�, drog� manewrow�, miejsca postojowe 

dla autobusów oczekuj�cych, zatok� z peronem i wiat� przystankow� dla komunikacji miejskiej, 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych, postój taksówek, chodniki, doj�cia, �cie�k�

rowerow� oraz wiat� dla rowerów. Na placu mi�dzy budynkiem dworca a peronami 

zaprojektowa� elementy małej architektury takie jak, ławki, klomby z drzewkami szczepionymi i 

krzewami ozdobnymi, itp. Perony wyposa�y� z tabliczki z rozkładem jazdy. Chodniki, zjazdy do 

posesji prywatnych i oraz pasy zieleni zlokalizowane wzdłu� ul. Dworcowej przebudowa� - 

wykona� nowe nawierzchnie. 

Nawierzchnia dróg dojazdowych, placu manewrowego z betonu asfaltowego, miejsca 

postojowe autobusów z kostki granitowe, Chodniki, perony, plac wokół budynku dworca z 

kostki betonowej. Miejsca postojowe samochodów osobowych oraz postój taksówek z kostki 

betonowej alternatywnie z płyt a�urowych. �cie�ka rowerowa o nawierzchni z betonu 

asfaltowego, alternatywnie z kostki betonowej niefazowanej. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego oraz zestawienie drzew i 

krzewów przeznaczonych do wycinki. 
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D w o r z e c  P K S  w  P a c z k o w i e  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Staszica w Paczkowie” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 109, 326/2 - obr�b Paczków, jednostka 

ewidencyjna: Paczków - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem z drogi gminnej - ul. Staszica. Punkt przesiadkowy w 

Paczkowie ukształtowano wokół trójk�tnej wyspy centralnej z wyokr�glonymi naro�ami na 

której znajduje si� budynek obsługuj�cy zawieraj�cy poczekalni�, punkt informacyjny, kasy 

biletowe oraz sanitariaty. Na wyspie centralnej znajduj� si� dwa perony, kolejne dwa w 

północno-wschodniej cz��ci dworca. Ruch po dworcu po jezdni dwukierunkowej o nawierzchni 

z betonu asfaltowego. Miejsca postojowe i zatoki przystankowe dla autobusów z kostki 

granitowej. Chodniki i perony z kostki betonowej. W cz��ci południowej wyspy od strony ul. 

Staszica nale�y urz�dzi� tereny zielone z nasadzeniami drzew szczepionych i krzewów 

ozdobnych. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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D w o r z e c  P K S  w  O t m u c h o w i e  
�

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowy dworca autobusowego PKS w 

Otmuchowie zlokalizowanego przy drodze gminnej - ul. Mickiewicza” na podstawie koncepcji 

b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 1133/4 

- obr�b Otmuchów, jednostka ewidencyjna: Otmuchów - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem z drogi krajowej - ul. Mickiewicza. Nale�y zaprojektowa�

dworzec z komunikacj� odbywaj�c� si� po jednokierunkowej drodze o ruchu okr��nym. Perony 

dla pasa�erów i miejsca postojowe dla autobusów umieszczone w centralnej cz��ci dworca, 

zorientowane prostopadle do drogi manewrowej. Miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych w południowej cz��ci dworca. W północno zachodniej cz��ci dworca nale�y 

zaprojektowa� budynek obsługuj�cy podró�nych zawieraj�cy punkt informacyjny, kasy, 

poczekalni� oraz toalety. W Obr�bie dworca nale�y wprowadzi� elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezb�dne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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P r z y s t a n e k  a u t o b u s o w y  w  B r a n i c a c h  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „budowa przystanku autobusowego w 

Branicach ul. M. Curie-Skłodowskiej” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu 

Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 341/2, cz��ci działki 1223, w 

Branicach., 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego terenu 

wraz z budowa nowego budynku.. Nale�y zaprojektowa� wymian� nawierzchni dworca tj.: placu 

manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i chodników; 

rekultywacj� terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, wycink� drzew i 

krzewów koliduj�cych z projektowana przebudow�. Nale�y wprowadzi� elementy małej 

architektury,tj. ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy 

oraz inne elementy niezb�dne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 



1

P u n k t  p r z e s i a d k o w y  w  G ł u b c z y c a c h  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „budowa punktu przesiadkowego w 

Głubczycach ul. Dworcowej” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 738/3 - obr�b Głubczyce, jednostka ewidencyjna: 

Głubczyce - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drog� gminn� - ul. Dworcow� oraz budow� nowego 

budynku oraz zadaszenia nad peronami. Nale�y zaprojektowa� wymian� nawierzchni dworca tj.: 

placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i samochodów 

osobowych, peronów i chodników; rekultywacj� terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i 

krzewów, wycink� drzew i krzewów koliduj�cych z projektowana przebudow�. Nale�y 

wprowadzi� elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezb�dne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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D w o r z e c  w  G ł u c h o ł a z a c h �

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego przy 

ul. Prymasa Stefana Wyszy�skiego w Głuchołazach” na podstawie koncepcji b�d�cej w 

posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 1350/2, 1350/5 - obr�b 

Głuchołazy, jednostka ewidencyjna: Głuchołazy - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem przebudow� całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drog� krajow� nr 40. Nale�y zaprojektowa� wymian�

nawierzchni dworca tj.: placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla 

autobusów i samochodów osobowych, peronów i chodników; rekultywacj� terenów zielonych 

wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, oraz wycink� drzew koliduj�cych z realizacj� zadania. 

Nale�y wprowadzi� elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezb�dne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� nowego o�wietlenia 

dworca. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego oraz projekt docelowej 

organizacji ruchu. 
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D w o r z e c w G r o d k o w i e 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Warszawskiej w Grodkowie” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 163/1, 163/3, 163/4 - obręb 

Grodków, jednostka ewidencyjna: Grodków - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drogę gminną - ul. Warszawską. Należy zaprojektować 

wymianę nawierzchni dworca tj.: placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc 

postojowych dla autobusów i samochodów osobowych, peronów i chodników; rekultywację 

terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, wycinką drzew i krzewów 

kolidujących z projektowana przebudową. Należy wprowadzić elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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Budowa drogi w ul. Sportowej – od ul. Kasztanowej do ul. 

Warszawskiej�
Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa drogi w ul. Sportowej - od 

ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu 

Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 417/1, 417/2, 420/1, 420/2, 421/2, 

439/2, 439/3, 438/2, 437/2, 434/3, 433/5, 433/4, 433/3 - obr�b Grodków, jednostka ewidencyjna: 

Grodków - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem projekt budowy drogi 

długo�ci około 470m na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kasztanowej wraz chodnikiem 

jednostronnym. Ul. Sportowa od ul. Kasztanowej do stadionu o ruchu jednokierunkowym w 

stron� ul. Kasztanowej, na pozostałej długo�ci do ul. Warszawskiej dwukierunkowa. Na działce 

nr 439/2 nale�y zaprojektowa� parking dla samochodów osobowych z miejscami dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca postojowe na odcinku biegn�cym do ul. Warszawskiej. 

Na odcinku ul. Sportowej biegn�cej przed stadionem zaprojektowa� zatoki (minimum 2) dla 

autobusów z peronami dla pasa�erów, wjazdy na stadion zachowa�, powi�za� z projektowan�

jezdni�. Na północnej odnodze biegn�cej do ul. Kasztanowej wykona� �cie�k� pieszo-rowerow�. 

Jezdni� ul. Sportowej nale�y zaprojektowa� o nawierzchni z betonu asfaltowego; chodniki, 

z kostki betonowej drobnowymiarowej, drogi manewrowe parkingu i miejsc postojowych z 

kostki betonowej (dopuszcza si� wykonanie parkingów z płyt a�urowych), zatoki autobusowe z 

kostki granitowej na płycie betonowej. Obramowanie jezdni kraw��nikami betonowymi. 

Wł�czenie ul. Sportowej do ul. Warszawskiej i Kasztanowej za pomoc� skrzy�owa� zwykłych 

typu „T” -  trójwylotowych. Na cało�� zadania nale�y opracowa� i zatwierdzi� projekt docelowej 

organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y opracowa� projekty bran�owe rozbudowy wszystkich sieci 

znajduj�cych si� w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz o�wietlenia ulicznego. W projektach bran�owych nale�y uwzgl�dni� wszelkie 

kolizje sieci istniej�cych z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzi� przył�cza do 

przyległych posesji zako�czone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowa� zieleni� z nasadzeniami na 

parkingach drzew formowanych- szczepionych  i krzewów ozdobnych. 
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Ponadto opracowanie musi zawiera� podziały działek nie b�d�cych własno�ci�

Zamawiaj�cego w celu uzyskania działki drogowej spełniaj�cej wymogi odpowiedniego 

Rozporz�dzenia oraz mieszcz�cej wszystkie elementy projektowanych ulic. 

Przed przyst�pieniem do prac projektowych nale�y wykona� badania podło�a gruntowego. 
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Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Staszica oraz 

mi�dzy ulicami Sikorskiego i Słowackiego�
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa parkingów dla samochodów 

osobowych przy ul. Staszica oraz mi�dzy ulicami Sikorskiego i Słowackiego” na podstawie 

koncepcji b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 

367/24 oraz 344 - obr�b Paczków, jednostka ewidencyjna: Paczków. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem projekt budowy 

parkingów o nawierzchni z kostki granitowej. Obramowanie parkingów z kraw��ników 

granitowych, obramowanie przyległych chodników z obrze�y granitowych. Wjazdy na parkingi 

za pomoc� zjazdów publicznych.  

-  Parking przy ul. Staszica 

Droga manewrowa parkingu jednokierunkowa z wjazdem od ul. Sikorskiego oraz 

wyjazdem w ul. Staszica. Parkowanie w układzie równoległym (5 miejsc) oraz w jodełk� (10 

miejsc) pod katem 45º do osi jezdni manewrowej. Obramowanie parkingu kraw��nikami  

granitowymi obni�onymi. Wzdłu� ulicy Staszica oraz przy budynku usługowym chodniki 

szeroko�ci minimalnej 2,00m. 

- Parking przy ul. Sikorskiego i Słowackiego 

Parking wykona� z droga manewrow� dwukierunkow� i miejscami postojowymi 

usytuowanymi prostopadle do osi jezdni. Wjazdy na parking od ulic Sikorskiego i Słowackiego 

poprzez zjazdy publiczne. Z drogi manewrowej wyprowadzi� zjazdy indywidualne do 

przyległych posesji. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� i zatwierdzi� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y opracowa� projekty bran�owe rozbudowy wszystkich sieci 

znajduj�cych si� w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz o�wietlenia ulicznego. W projektach bran�owych nale�y uwzgl�dni� wszelkie 

kolizje sieci istniej�cych z projektowanymi. 

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowa� zieleni� z ewentualnymi 

nasadzeniami drzew formowanych- szczepionych  i krzewów ozdobnych. 

Przed przyst�pieniem do prac projektowych nale�y wykona� badania podło�a gruntowego. 
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Rozbudowy drogi w ul. Andersa oraz budowy drogi prostopadłej w 

kierunku ul. Ksi�dza Skowro�skiego w Prudniku 

�
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Rozbudowy drogi w ul. Andersa oraz budowy 

drogi prostopadłej w kierunku ul. Ksi�dza Skowro�skiego w Prudniku wraz z chodnikiem 

jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na przyległe posesje” na podstawie 

koncepcji b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr: 

1008/189, 1937/172, 1948/172, 1490/90, 1990/172, 1491/90, 1991/172, 1539/172, 1541/172, 

1545/172, 1547/172, 1549/172, 1551/172, 1553/172, 1555/172, 1557/173, 1559/173, 1561/174, 

1563/174, 1992/161, 1001/160, 1000/159, 999/158 - obr�b Prudnik, jednostka ewidencyjna: 

Prudnik - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem projekt rozbudowy dróg, 

pierwszy odcinek  o długo�ci 210,00m stanowi kontynuacj� jezdni w ul. Andersa od ul. Cichej 

wraz chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje prywatne; odcinek drugi prostopadły do 

ul. Andersa prowadz�cy do ul. Ksi�dza Skowro�skiego długo�ci około 380,00m. Drogi, 

chodniki, zjazdy nale�y zaprojektowa� o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej 

obramowane kraw��nikami betonowymi. Poł�czenia dróg za pomoc� skrzy�owa� zwykłych 

cztero i trójwylotowych o łukach wyokr�glaj�cych nie mniejszych ni� 6,00m. W ul. Andersa 

chodnik po stronie istniej�cej zabudowy jednorodzinnej. W drodze prostopadłej chodnik 

obustronny na odcinku do ul. Spokojnej, na pozostałej długo�ci chodnik prawostronny. Przy 

skrzy�owaniu z ul. Andersa nale�y zaprojektowa� zatok� autobusow� z peronem/chodnikiem 

wyposa�onym w wiat� przystankow� z ławk�. Wł�czenie do ul. Ksi�dza Skowro�skiego za 

pomoc� skrzy�owana zwykłego typu T. Na cało�� zadania nale�y opracowa� i zatwierdzi�

projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y opracowa� projekty bran�owe rozbudowy wszystkich sieci 

znajduj�cych si� w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz o�wietlenia ulicznego. W projektach bran�owych nale�y uwzgl�dni� wszelkie 

kolizje sieci istniej�cych z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzi� przył�cza do 

przyległych posesji zako�czone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowa� zieleni�. 



2

Ponadto opracowanie musi zawiera� podziały działek nie b�d�cych własno�ci�

Zamawiaj�cego w celu uzyskania działki drogowej spełniaj�cej wymogi odpowiedniego 

Rozporz�dzenia oraz mieszcz�cej wszystkie elementy projektowanych ulic. 

Przed przyst�pieniem do prac projektowych nale�y wykona� badania podło�a gruntowego. 
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Rozbudowa drogi w ul. Przemysłowej w Prudniku. 

�
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Rozbudowa drogi w ul. Przemysłowej w 

Prudniku wraz z chodnikiem jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na 

przyległe posesje” na podstawie koncepcji b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren 

inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr: 2807/79, 2805/79, 2803/79, 2801/79, 2799/79, 2797/79, 

2795/79, 2793/74, 2791/74, 2789/72, 2787/69, 2785/64, 2783/61, 2781/56, 2779/50, 2777/47, 

2775/47, 2773/47, 2771/47, 2769/42, 2767/42, 2765/42, 2763/42, 2761/42, 2759/41, 2757/39, 

2755/39, 2753/33, 2751/33, 2749/33, 2747/28, 2745/20, 2743/28, 2741/28, 2739/28, 2737/28, 

1304/24, 2734/28, 1295/20, 1294/20, 1293/20, 1292/20, 2435/28, 2428/17, 2429/17, 1372/17, 

2425/16, 2424/16, 2421/15, 2418/1, 2419/1, 2414/1, 2413/1, 2415/1 - k.m. 1 - obr�b 

Niemysłowie, Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem projekt rozbudowy drogi 

długo�ci około 1270m na odcinku od ul. Pr��y�skiej do ul. Nyskiej wraz chodnikiem 

jednostronnym i zjazdami na posesje prywatne. Jezdni� nale�y zaprojektowa� o nawierzchni z 

betonu asfaltowego; chodniki, zjazdy z kostki betonowej drobnowymiarowej, zatoki autobusowe 

z kostki granitowej na płycie betonowej. Obramowane jezdni kraw��nikami betonowymi typu 

ci��kiego. Poł�czenie ul. Przemysłowej z ul. Nysk� za pomoc� skrzy�owania zwykłego typu „T” 

-  trójwylotowego o łukach wyokr�glaj�cych nie mniejszych ni� 8,00m. W ci�gu ulicy nale�y 

zaprojektowa� dwie zatoki autobusowe (jedna po ka�dej stronie jezdni) z peronem 

wyposa�onym w wiat� przystankow� z ławk�. Na cało�� zadania nale�y opracowa� i zatwierdzi�

projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y opracowa� projekty bran�owe rozbudowy wszystkich sieci 

znajduj�cych si� w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz o�wietlenia ulicznego. W projektach bran�owych nale�y uwzgl�dni� wszelkie 

kolizje sieci istniej�cych z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzi� przył�cza do 

przyległych posesji zako�czone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowa� zieleni�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� podziały działek nie b�d�cych własno�ci�

Zamawiaj�cego w celu uzyskania działki drogowej spełniaj�cej wymogi odpowiedniego 

Rozporz�dzenia oraz mieszcz�cej wszystkie elementy projektowanych ulic. 
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Przed przyst�pieniem do prac projektowych nale�y wykona� badania podło�a gruntowego. 
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M o s z c z a n k a ( g m i n a  G ł u c h o ł a z y )  
�

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa zatoki autobusowej oraz parkingu dla 

samochodów osobowych przy przystanku kolejowym w Moszczance” na podstawie koncepcji 

b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 

1344/2, 1344/2 - obr�b Moszczanka, jednostka ewidencyjna: Prudnik - obszar wiejski - 

przyległych do drogi gminnej. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem budow� zatoki 

autobusowej z peronem (wyposa�onym w wiat� z ławkami, kosz na �mieci, rozkład jazdy) przy 

prawej kraw�dzi drogi gminnej (po stronie przystanku kolejowego) oraz parkingu dla 

samochodów osobowych z drog� manewrow� i placem do zawracania.  

Nawierzchnia zatoki z kostki granitowej obramowanej kraw��nikiem typu ci��kiego 

(gr. 20cm), peron z kostki betonowej, drogi manewrowe parkingu i miejsc postojowych z kostki 

betonowej (dopuszcza si� wykonanie parkingu z płyt a�urowych), obramowane kraw��nikiem 

lekkim (gr. 15cm). 

Nale�y zaprojektowa� rekultywacj� terenów zielonych przyległych do inwestycji wraz z 

nasadzeniami drzew i krzewów, wycink� drzew i krzewów koliduj�cych z projektowana 

budow�. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� odwodnienia powierzchniowego i wgł�bnego oraz 

uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow� o�wietlenia zatoki i jego 

zasilania. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 
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W�zeł komunikacyjny - zatoki autobusowej wraz z p�tl� autobusow�

 i w�złem sanitarnym (Prudnik).  
�

Opis przedmiotu zamówienia dla SWIZ.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budow� oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa w�zła komunikacyjnego - zatoki 

autobusowej wraz z p�tl� autobusow� i w�złem sanitarnym” zlokalizowanego przy drodze 

krajowej mi�dzy miejscowo�ciami Niemysłowie - Prudnik na podstawie koncepcji b�d�cej w 

posiadaniu Zamawiaj�cego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 462/5, 617/11 - 

obr�b Niemysłowice, jednostka ewidencyjna: Prudnik. 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmowa� swoim zakresem budow� w�zła 

przesiadkowego w formie ronda z wysp� centraln�, jednokierunkow� jezdni� manewrow�

szeroko�ci 6-8m. Parkingi dla samochodów osobowych z miejscami 2,30x5,00m zorientowane 

prostopadle do drogi zlokalizowanej za p�tl� autobusow�. Komunikacja piesza mi�dzy 

parkingami a w�złem sanitarnym po chodnikach. Zjazd do w�zła szeroko�ci 6,00m poprzez 

zabudowany pod drog� przepust z rur �elbetowych. Wzdłu� drogi prowadz�cej do p�tli 

zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów ci��arowych, alternatywnie pokazano ich 

usytuowanie po przeciwnej stronie drogi. 

Droga  manewrowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsca postojowe samochodów 

ci��arowych i samochodów osobowych z kostki granitowej. Chodniki, doj�cia i perony z kostki 

betonowej. Obramowanie jezdni z kraw��ników betonowych typu ci��kiego, obramowanie 

chodników i peronu z obrze�y betonowych. Podbudowa wszystkich nawierzchni utwardzanych  

z kruszywa kamiennego na warstwie mrozoodpornej z piasku. 

Tereny nieutwardzone działek obj�tych zakresem opracowania nale�y zagospodarowa�

zieleni� - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na cało�� zadania nale�y opracowa� projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania nale�y równie� opracowa� projekty bran�owe dla wszystkich sieci 

koliduj�cych z projektowan� inwestycj� projektowanego odwodnienia powierzchniowego i 

wgł�bnego oraz uporz�dkowanie istniej�cych sieci infrastruktury technicznej, budow�

o�wietlenia w�zła zasilanego linia kablow� podziemn�. 

Ponadto opracowanie musi zawiera� badania podło�a gruntowego. 


