
 

                                    Załącznik Nr 2  

WYKAZ DOKUMENTACJI  DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:  „PEŁNIENIE 

NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ – KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ i BRANŻY TELETECHNICZNEJ NAD ROBOTAMI REALIZOWANYMI W 

RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU” 

 

I. „Przebudowa ulicy Kredytowej w Płocku" – kanalizacja deszczowa - dokumentacja 

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

zakładce Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro - roboty budowlane. 

I. Zakres drogi gminnej - pozwolenie: 
1. Projekt zagospodarowania terenu pn.: „Przebudowa ulicy Kredytowej wraz z sięgaczami oraz 

budową: oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej” na działkach o 
numerach ew. gruntu  472/1, 694/68, 511/2, 694/24, 694/23, 429 obr. Nr 4 – Łukasiewicza 

2.  Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.: „Przebudowa ulicy Kredytowej wraz z sięgaczami 
oraz budową: oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej” na działkach 
o numerach ew. gruntu  472/1, 694/68, 511/2, 694/24, 694/23, 429 obr. Nr 4 – Łukasiewicza 
w zakresie: 

2.1  Projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej, 
2.2  Geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego. 

 

II. „Rozbudowa ulicy 3 Maja -  kanalizacja deszczowa i sieć teletechniczna -

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 – tom I, II, III 
2.  Projekt  wykonawczy – branży: drogowej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i 

sieci teletechnicznej. 
3. Specyfikacje techniczne: drogowe, sanitarne, teletechniczne. 

 

III. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 w ciągu 

ulicy Kilińskiego w Płocku” – kanalizacja deszczowa i sieć teletechniczna - 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 wszystkich branż 

2. Projekt wykonawczy: 

1) tom 1.1.: wiadukt drogowy z dojazdami 

2) tom 1.2.: kanalizacja sanitarna tłoczna, ciepłociąg DN80, kanalizacja deszczowa, 

wodociąg,  

3) tom 1.4.: telekomunikacja 

4) tom 1.5.: rozbiórka 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: branża sanitarna 

i telekomunikacyjna, 

 

IV. „Budowa parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą” -  sieć 

teletechniczna. 

1. Rysunki z projektu wykonawczego. 
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