
 

Załącznik Nr 2 do Działu III SIWZ 

 

WYKAZ DOKUMENTACJI  DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:  „PEŁNIENIE 

NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY TELETECHNICZNEJ NAD ROBOTAMI 

REALIZOWANYMI W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU 

DRÓG W PŁOCKU” 

 

 

I. Dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i 

Kolejowej w Płocku" w ramach Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 

Miasta Płocka – etap II - dokumentacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie 

MZD http://www.mzd-plock.eu/ w zakładce Zamówienia publiczne powyżej 

30 000 Euro - roboty budowlane. 

 

1. Projekt Budowlany: 

1) Kilińskiego, Mostowa, Kolejowa, 

2) Piłsudskiego, Jachowicza – odcinek od ul. Otolińskiej do al. Kilińskiego 

2  Projekty Wykonawcze: 

2.1  TOM VI – Branża telekomunikacyjna – Przebudowa sieci teletechnicznej; 

2.2  STWiORB - Branża drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna; 

2.3 Przebudowa skrzyżowań ulic głównego ciągu Al. Jachowicza i al. J. Piłsudskiego w 

zakresie zmiany układu wysp na tym ciągu i wykonania poszerzenia Al. Jachowicza dla 

prawo skrętu w al. Kilińskiego – rys. 2.6 i 2.1.  

3. Tabela elementów scalonych i Przedmiar robót mający charakter poglądowy. 

 

II. Dokumentacja projektowa „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy 

Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" dokumentacja dostępna w wersji 

elektronicznej na stronie MZD http://www.mzd-plock.eu/ w zakładce 

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro - roboty budowlane. 

 

1. Projekt Budowlany Wielobranżowy. 

1.1 Rozbudowa ulicy Grabówka w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (sieć 

kanalizacji deszczowej wraz z budową rowów, kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowa, oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej; 

1.2 Rozbudowa ulicy Korczaka na odcinku 4+673,80 km do 5+127,80 km drogi 

powiatowej nr 5220W w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej 

wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób 

poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” (PGN). 

2. Projekty Wykonawcze: 

2.1 TOM V – Przebudowa sieci teletechnicznej – branża telekomunikacyjna. 

2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa, 

mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna. 

3. Przedmiar robót mający charakter poglądowy. 

 

http://www.mzd-plock.eu/
http://www.mzd-plock.eu/


III. Dokumentacja projektowa  dotycząca „Rozbudowy i przebudowy dróg na 

osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. Krakówka. Dokumentacja w załączeniu 

dotycząca teletechniki w ul. Kolejowej. 

1. Projekt Wykonawcze: 

1) Dział 4 – Przebudowa sieci teletechnicznej, 

2) Ogólne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2. Przedmiar robót teletechnicznych mający charakter poglądowy. 

 


