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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego 

dróg powiatowych oraz 30 sztuk obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 455,030 km dróg 

powiatowych położonych na terenie powiatu kętrzyńskiego wraz z wykonaniem protokołu dla każdej 

drogi osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF 

na dysku zewnętrznym. 
 

2. Wykonanie fotorejestracji fotometrycznej pasa drogowego dla 455,030 km dróg powiatowych 

polegającej na sekwencyjnym zapisie korytarza danej drogi z 4 kamer o rozdzielczości minimum 

1600X900 (przód, tył, strona lewa, prawa). Sekwencja fotografii minimum co 5 m. Każda rejestrowana 

droga, musi posiadać przydzielone koordynaty GPS, umożliwiające lokalizację zdjęcia oraz jej 

podgląd na mapie google, geoportalu. 
 

3. Dostarczenie przeglądarki lub  programu do obsługi fotorejestracji, który posiada funkcje 

umożliwiające dokonanie pomiaru: szerokości, długości i pola powierzchni oraz położenia 

poszczególnych elementów znajdujących się na dostarczonych zdjęciach w pasie drogowym. 
 

4. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania dla pracowników ZDP w Kętrzynie wraz                     

z zapewnieniem wsparcia technicznego w ciągu 1 roku od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

postępowania. 
 

5. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 30 obiektów mostowych położonych w ciągach 

dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego wraz z wykonaniem protokołu z przeglądu dla 

każdego obiektu osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz elektronicznej  

w formacie PDF na dysku zewnętrznym. 
 

6. Przeglądy należy wykonać zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji 

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r., Nr 67, 

poz. 582 z późn. zm.). 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

c. Zarządzeniem nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 19.01.2007 r. 

– System SOSN i SOPO. 
 

7. Do sporządzonej dokumentacji należy dołączyć kserokopie odpowiednich uprawnień – wynikające  

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 

UWAGA:  

Aktualna mapa dróg powiatowych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj. 

www.zdp.ketrzyn.pl 

 

Załączniki do OPZ: 

1. wykaz obiektów mostowych do przeglądu - załącznik nr 1 do OPZ 

2. wykaz dróg i ulic do przeglądu – załącznik nr 2 do OPZ 

http://www.zdp.ketrzyn.pl/
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3. druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej drogi – załącznik nr 3 do OPZ 

4. druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej obiektu mostowego – załącznik nr 4 do OPZ. 
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