
DOKI]ME,NTACJA PROJEKTOWA

1 . Nazwa nadan a zamÓwieniu przer Zamawiaj ącego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 361058'f

Słupia - wieś

od km 0 + 000 do km 0+460, długości 460mb

2. Adres obiektu budowlanego:

D'z'iałI<a Nr l067; Jednostka ewidencyina Pacanów

3. Nazwa i kody:

a) grup robót -

b) klas robót -

c) kategorii robót -

45 000 000 - 7 l{obotv budowlanc

4s 200 000 - 9

45 Ż30 000 - 8

45 233 000 - 9

4. Nazwa i adres

Gmina Pacanów. ul.

zamawlalącego:

ILynek ] 5, 28-l33 Pacanów



SPIS TRESCI

I. Dokumenty tormalno-prawnc.

_ Klauzula - oświadczcnie komplctności pr<1cktr-r dokr-uncntacjitechniczncj;
- IJprawnienia budowlane ;

- 7'aświadczen|a r' I'zby Inzyni erow;

il. Część opisowa.

- Orientacja;
- Opis techniczny;

III. Część rysunkowa.

Mapa geocicz,vjna;
l)lan zag<rspodartlwania tcrcnu :

Przekrci.i normalno-konstrul<cy.lny nawicrzchni ocl l<m 0+000 clo l<rn 0+460:

IV. Przedmiar robót.

V. Kosztorys ofertowy.

Opracował:



DOKUMENTY
FORMALNO.PRAWNE



Eugeniusz Witek
oś. Generała Andersa 6120
2B-100 Busko-Zdro.j

Busko-Zdroj 25.0 I .20 1 3

OSWIADCZENIE

oświadczam, Że Dokumentacja Projektowa pod nazwąPrzebudowa drogi

gminnej Nr 361058]' Słupia - wieś od km 0 + 000 do km 0+460, długości

460mb' została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przcpisami prawa,

normami oraz zasadami w tedzy technioznej .

Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuzyć'

ersa 6/20
28-1 00

upr. WZDP łó'-zoollupr' słar
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Krz'ysz'tof'rułak
Kąty Nowe 25
28-130 Stopnica

I]usko-Zdrć:j 25.0 l .20 1 3

oŚwtłDCZENIE

oświadczam, Ż'e Dokumentacja Pro.jektowa pod nazwąPrzebudowa drogi

gminnej Nr 361058'f Słupia wicś od krn 0 + 000 do km 0+460, długości

460mb, z'os1"ała sp<>rządzona zgodnie z obowiązującyrni przepisami prawa'

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŻyc.
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Gospodarki Terenowej i ocłrrony
spralTt e samod ziel.nych f unkcS t

B, pÓz. 46 z pÓźniejszyrni

STWIERDZENTE PRZYGOTOWI.IiTA ZA,,'ODOWEGO
do Fełnienj-a samodzie]-nych frtnkcji techniczn516:Ę w budownic.tqlie

. lga podstewie S 5 usr- 1 pkr Z
pkt 3 1it. b rozporz,ądzenia l!inistra
Srodowiska Ż dnia 20 lutego t975 r. w
technicenych w budownictwie ,/i.tz. U- Nr
zmianami,/ stwierdza się, że

PAN TUŁAK KRzYszTÓF
TECHNIK DROGOh7Y

urodzony 30 października I955 r. w Stopnicy
posiada przyqotovlanie zawodo.wei , upowaznra jące
dzie]ne j fun}ccji kierownika budowy i rcbót rł.

Ęo- inzyni eryjnej w ŹakreŚie dróg

do wykoĘywania samo-
specjalności konstrukcyj

..' ',rl:':
'' PAN TUŁAK KRuYszToF jest upowaznlony .so: ,] ',.ki'erowanie'nadzorowania_ i kontroj-owani" ouuo*o r robót' kierowaniai kontrol owani a' wytwarzenia konstrukcyjnych elemeniów budoq]ś'nycho:.aĘ oceniania i na-oanra-"t*''i, techni""r."no lł zakresie budotłIr drógi nav''ierzchni ]-otniskowycn orez typowych mOstów i prZepustów_ opawsz.echnj_e znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

-

Otrzymuj e :

Pan Krz-vsztÓf TuIa}c
zam. I{ąty Nowe 5?
Ź8--]-30 Stopn j ca

\4.1
r ĘtLlęL;
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SWlĘToKRZYSKA
oKRĘGoWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kiclce, dn. l6listopac! 2012

Zaświadczenie

Paił(i) :Witek Eugeniusz

miejsce zamieszkania :

os.Gen.Andersa 6/20

2B-100 Busko Zdrój

j e s t czł ollki ełn Św i ęt o tcr z1ł s ki ej o kr ę gow ej lzby In żyn i er ów B u d ow n i c tw a

o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0944/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cvnuilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 0l-0l-2a13 do 31-12-20t3

z rp' SOiIB

łfigrrlzt. ńgba
DYR

Swętokrzyska okręgowa Izba l nŻ1lnierow Budownictwa
25-304 Kelce, ul. Leonarda 1B; tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 Og2, fax 41 344 63 82

www swk.piib.org.pl, e-mail. swk@piib.org.pt
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach.98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura'' poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 1O:00 do 16"O0, Środa - nieczynne
Godziny pracy czytelnt wtorek - od 10;00 do 16.00



SWlĘToKRZYSKA
oKRĘGoWA
IZBA
INZYNIEROW
BU DOWN ICTWA

Kielce, dn. Ż7 grldzieft Ż0l2

Zaświadczenie

Pan(i) Tułak Krrysztof

miejsce zamieszknnia :

KqlY Nowe 25

28-130 StoPnica

j es t członkiem Sw iętolcrzy s kiej okrę gow ej Izby InĄni erów B udownictw a

o numerze ewidencyinym : SWK/BD/0938/01

iposiadawymaganeubezpieczenieododpowiedzialnościcywilnej'

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Świętokrzy ska okręgow a lzb a l nŻy nie row Budow nictw a

25-304 Kielce, ut. Leónarda 1B: tel. ą1 słą 94 13, tet. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www. sw k. pi i b. o r g. pl, e'm ail : sw k@piib' org' pl

Bank pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godzinv pracv czvtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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OI'IS TECHNICZNY

Przcbudowa drogi gminncj Nr 3610587

Słupia - wicś

od km 0 + 000 do km 0+460, długtlści 460mb

I. Stan istniciący.

Nawierzchnia bitumiczna od km 0+000 do km 0 ]-460 jest bardzo Zn7szczona. spękana,
bez profilu podłuŻnego i poprzecznego. Przebiega na odcinku Słupia ..Wieś''. Rowy drozne
na całej długości. Pas drogi wynosi 10,0m w tym jezdnia 3.0m. Pobocza gruntowe o
szerokości 1._50m. Droga tałączy się z drogą powiatorłą przebie gająCąprZeZ wie ś Słupia.

lI. Stan proiektowany.

Przebrrdowa nawierzchni bitumiczne.j od kr'rr 0 l000 do knr 0 l 460 polegała będzie na:
_ wykonaniu warstwy ścieralnej Z masy asfaltowej o grubości 4cm - 1380m2;
- wykonaniu warstwy profilowej Z masy mineralno-asfaltowej w ilości 7 5kglm2 - 1 10,4 ton;
- utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm na szerokoŚci 0,50m o grubości 7cm
po Zagęszczeniu - 46Om2.

Roboty wykonywane będą w granicy pasa drogowego.

opracował:





 





PRZEKnÓ.I NoRMALNo_KoNSTRUKcYJI\Y

od km 0+000 do km 0+285

4,00

6% 6%

0,503,000,50

Utwardzenie poboozy lmszywem łamanym
0-3l'5 mm szcrokości 0,50 m gr. 7 cm

Utwardzenic poboczy kuszylvem łamanym
0-3 l'5 mm szerokości 0'50 m gr, 7 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubości 4 cm
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
75 kglmz wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)

Istniej ąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

Inwestor:

Gminą Pacanów
ul. Rynek 15
28-l33 Pacanów

Pęebudowa drogi gminnej Nr 3ó1 058T
Słupia - wieś

od km 0+000 do km 0+4ó0

01.2013

01.20r 3

wzDP-1lb-2001/
0r.2013

Pnekrój normalno-konstrŃcyjny od lon 0+000 do



PRZEKnÓ"I NoRMALNo_KoNsTRUKCYJNY

od km 0+285 do km 0+460

4,00

0,50 3,00 0,50

6% 60/o

Utwardzenie pobocry knsryrłem łamanym
0-3 l,5 mm szeroko ści 0,50 m gr. 7 cm

Utwardzcnie poboory lmlszyrvem łamanym
0-31,5 mm szerokości 0'50 m gr. 7 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o 4cm
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
7 5 kglm'Ż wg PN-S_96022 (PN_74-s-960Ż2)

Istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

Przebudowa drogi gminnej Nr 361 0587
Słupia _ wieś

od km 0+000 do km 0+460

Imię i nazwisko

01.2013

wzDP-l lb-2001/
ąr'54/67

01.2013

Przeloój nomalno-konstrukoyjny od l<rn 0+285 do


