
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa, budowa i remonty dróg 

na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 

Dokumentacja projektowa zawierająca: projekty budowlane, projekty techniczne, kosztorysy 

inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych będzie 

stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane dla zadania pn. ,,Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin”. 

Dokumentacje projektową należy sporządzić zgodnie z aktualnymi obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ustawa prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

 

Zakres prac, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej: 

 

A. ul. Popiełuszki - oświetlenie 
 

Długość odcinka drogi  ok. 270 m 

Działka nr ewid. 613/49 zlokalizowana w Żurominie, gm. Żuromin 

Lokalizacja: 

 
Zakres prac projektowych: 

a) oświetlenie uliczne 

 

Dokumentacja projektowa: 

oświetlenie uliczne                   

ul. Popiełuszki w Żurominie  



B. ul. Słoneczna 

Długość odcinka drogi  ok. 140 m 

Działka nr ewid. 631 zlokalizowana w Żurominie, gm. Żuromin 

Lokalizacja 

 
 

 

Zakres prac projektowych: 

a) budowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Żurominie wraz z projektem skrzyżowania ul. 

Słonecznej w ul. Olszewska (droga powiatowa) 

- jezdnia, 

- chodnik; 

b) kanalizacja deszczowa; 

c) oświetlenie uliczne; 

d) kanał technologiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja projektowa: 

Budowa drogi gminnej                    

ul. Słonecznej w Żurominie  



C. ul. Grunwaldzka 

Długość odcinka drogi  ok. 480 m 

Działka nr ewid. 240/33, 240/32, 240/56, 240/54 zlokalizowane w Żurominie, gm. Żuromin 

Lokalizacja 

 

 
 

 

Zakres prac projektowych: 

a) budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w Żurominie wraz z projektem skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Zwycięstwa (droga gminna): 

- jezdnia, 

- chodnik; 

b) kanalizacja deszczowa; 

c) kanał technologiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja projektowa: 

Budowa ul. Grunwaldzkiej  

w Żurominie  



D. ul. Brzozowa 

Długość odcinka drogi  ok. 320 m 

Działka nr ewid. 602/2 zlokalizowana w Żurominie, gm. Żuromin 

Lokalizacja 

 

 
 

 

Zakres prac projektowych: 

a) budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Żurominie: 

- jezdnia, 

- chodnik; 

b) kanalizacja deszczowa; 

c) kanał technologiczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja projektowa: 

Budowa ul. Brzozowej                

w Żurominie  



E. ul. Szkolna oraz Plac Zielony Rynek 

Długość odcinka drogi: ul. Szkolna ok. 175 m, Plac Zielony Rynek ok. 95m, 

Działka nr ewid. 2194 oraz 2253 zlokalizowane w Żurominie, gm. Żuromin 

Lokalizacja 

 

 
 

Zakres prac projektowych: 

a) przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej oraz Pl. Zielony Rynek w Żurominie: 

- jezdnia, 

- chodnik, 

- parking; 

b)  przebudowa kanalizacji deszczowej; 

c) Przebudowa sieci elektroenergetycznej; 

d) kanał technologiczny. 

 

ul. Szkolna                           

długość ok 175m 

Dokumentacja projektowa: 

Przebudowa ul. Szkolnej 

oraz Placu Zielony Rynek  

w Żurominie  

Plac Zielony Rynek 

długość ok 95m 


