
Załącznik Nr 2 do Działu III SIWZ

WYKAZ DOKUMENTACJI
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

„BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA PŁOCKA” - ETAP I

ŚCIEŻKA ROWEROWA R-70 – OD WISŁY ULICAMI: KOLEJOWĄ, PORTOWĄ, POPŁACIŃSKĄ 
DO GRANICY MIASTA

 1. Projekt budowlany – Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 15+395 
ulicy Popłacińskiej w Płocku (R-70) – branża drogowa, sanitarna, oświetleniowa.

 2. Projekt budowlany – Budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanalizacji deszczowej 
(przykanalików i studzienek ściekowych) realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa 
drogi krajowej nr 62 w km 114+770 do 115+280 i od km 115+395 do km 116+750 
ulicy Popłacińskiej i Portowej w Płocku” (R-70) – branża sanitarna i elektryczna

 3. Dokumentacja  projektowa  –  Zgłoszenie  robót  –  Utwardzenie  terenu  w  ciągu 
ul. Kolejowej od ronda inż. Jana Marka Lajourdie w kierunku Wisły (R-70) – branża 
drogowa.

 4. Projekty wykonawcze:
 4.1. TOM I  –  Popłacińska_Portowa_Kolejowa  –  Budowa  ścieżki  rowerowej  R-70  w 

ramach zamierzeń budowlanych pn.: „Utwardzenie terenu w ciągu ul. Kolejowej 
od  ronda  inż.  Jana  Marka  Lajourdie  w  kierunku  Wisły”,  „Rozbudowa  drogi 
krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 15+395 ulicy Popłacińskiej w Płocku” 
oraz „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w km od 114+770 do 115+280 i od km 
115+395  do  km  116+750  ulicy  Popłacińskiej  i  Portowej  w  Płocku”  -  branża 
drogowa;

 4.2. TOM II – Przebudowa kanalizacji deszczowej - Budowa ścieżki rowerowej R-70 w 
ramach zamierzeń budowlanych pn.: „Utwardzenie terenu w ciągu ul. Kolejowej 
od ronda inż. Jana Marka Lajourdie w kierunku Wisły” oraz „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 ulicy Popłacińskiej w Płocku” - 
branża sanitarna;

 4.3. TOM III – Przebudowa sieci  oświetlenia ulicznego - Budowa ścieżki  rowerowej 
R-70  w  ramach  zamierzeń  budowlanych  pn.:  „Utwardzenie  terenu  w  ciągu 
ul. Kolejowej  od  ronda  inż.  Jana  Marka  Lajourdie  w  kierunku  Wisły”  oraz 
„Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  62  w  km od  115+280  do  km 115+395  ulicy 
Popłacińskiej  w  Płocku”  -  aktualizacja  dokumentacji  projektowej  –  branża 
elektryczna.

 5. Projekt wyposażenia ścieżek rowerowych – Mała architektura.
 6. Specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlanych – branża drogowa, 

sanitarna, elektryczna.
 7. Stała Organizacja Ruchu – Ścieżka rowerowa R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej 

i  Kolejowej  od  ulicy  Kolejowej  do  granicy  miasta  oraz  od  ulicy  Portowej  do 
lewobrzeżnego nabrzeża Wisły.

 8. Decyzja Nr 36/P/2017 z dnia 24.03.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 
ulicy Popłacińskiej w Płocku” - pismo znak: WI-P.7820.1.2.2016.MG.
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 9. Zaświadczenie  o  przyjęciu  bez sprzeciwu przez  Wojewodę Mazowieckiego zgłoszenia 
zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  inwestycji  pn.: 
Przebudowa  drogi  krajowej  w  zakresie  budowy  ścieżki  rowerowej  i  przebudowy 
chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w km od 114+770 
do 115+280 i od km 115+935 do km 116+750 ulicy Popłacińskiej i Portowej w Płocku” 
(R-70) – pismo z dnia 14.03.2017 roku znak: WI-P.7843.1.3.2017.MG.

 10. Zgłoszenie  w  dniu  06.04.2017  roku  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  pn.: 
„Budowa sieci  oświetlenia  ulicznego i  kanalizacji  deszczowej w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa drogi krajowej nr 62 w km  od 114+770 do 115+280 i od km 115+935 do 
km  116+750  ulicy  Popłacińskiej  i  Portowej  w  Płocku”  -  znak  sprawy: 
WI-P.7843.13.8.2017.MG.

 11. Przyjęcie  bez  sprzeciwu  przez  Urząd  Miasta  Płocka  zgłoszenia  robót  budowlanych 
polegających na przebudowie dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej, przebudowy 
chodnika oraz przebudowy zjazdów indywidualnych przewidzianych do realizacji w pasie 
drogowym ul. Kolejowej od ronda inż. Jana Marka Lajoudie w kierunku Wisły w Płocku – 
pismo z dnia 13.12.2016 roku znak: WRM-IV.6743.396.2016.JGr.

ŚCIEŻKA ROWEROWA R-32 – ULICĄ DOBRZYKOWSKĄ OD RONDA 19 PP. ODSIECZY 
LWOWA DO GRANICY MIASTA

1. Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych – branża drogowa.
2. Projekt budowlany – Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia ulicznego 

oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej w ramach zadania inwestycynego przebudowy 
ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic 
miasta w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 575 od km 3+516 do km 
5+897 oraz w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 60 od km 4+430 do km 
4+486.

3. Projekt budowlany – Przebudowa ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ronda 19 
pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 575 od km 3+516 do km 5+897 oraz w granicach pasa drogowego drogi krajowej 
nr 60  od  km  4+430  do  km  4+486  –  budowa  przyłącza  kablowego  zasilającego 
oświetlenie.

4. Projekt wykonawczy – branża drogowa.
5. Rysunki i zestawienia – branża elektryczna oświetlenie.
6. Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna – sygnalizacja świetlna.
7. Projekt stałej organizacji ruchu – Zakres sygnalizacji świetlnej.
8. Docelowa organizacja ruchu.
9. Szczegółowa specyfikacja techniczna – branża drogowa.
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna – oświetlenie 

uliczne.
11.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna – sygnalizacja 

świetlna.
12.Zaświadczenie  przyjęcia  bez  sprzeciwu  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  zgłoszenia 

zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  dla  inwestycji  pn.:  „Przebudowa  ulicy 
Dobrzykowskiej w Płocku w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 60 w ciągu 
trasy  ks.  Jerzego  Popiełuszki  (km  4+430  do  km  4+486)  oraz  w  granicach  pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 575 w ciągu ul. Dobrzykowskiej (km 3+516 do km 
5+897)” - pismo z dnia 05.12.2016 roku znak: WI-P.7843.1.16.2016.MG.

13.Zaświadczenie  przyjęcia  bez  sprzeciwu  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  zgłoszenia 
zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  sieci 
elektroenergetycznej  do  1  kV  oświetlenia  ulicznego  oraz  przebudowa  sygnalizacji 
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świetlnej w ramach zadania inwestycynego przebudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na 
odcinku od ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta w granicach pasa drogowego 
drogi  wojewódzkiej  nr  575  od  km  3+516  do  km  5+897  oraz  w  granicach  pasa 
drogowego  drogi  krajowej  nr  60  od  km  4+430  do  km  4+486”  -  pismo  z  dnia 
02.11.2016 roku znak: WI-P.7843.13.11.2016.MG.

14. Przyjęcie  bez  sprzeciwu  przez  Urząd  Miasta  Płocka  zgłoszenia  dotyczącego  zamiaru 
budowy kablowego przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania oświetlenia ulicznego 
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej – pismo z dnia 21.09.2016 
roku znak: WRM-IV.6743.310.2016.AD.
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