
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk 

obiektów mostowych oraz 2 sztuk przepustów administrowanych                                     

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie 

 

 
 
1. Opis Przedmiotu zamówienia   

 

1.1. Zakres zamówienia: 

 

        Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów podstawowych 

(rocznych) stanu technicznego 29 sztuk obiektów mostowych oraz 2 sztuk 

przepustów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego                

wraz z wykonaniem protokołu z przeglądu oraz dokumentacji zdjęciowej                           

dla każdego obiektu osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej            

oraz elektronicznej na dysku zewnętrznym. 

 

1.2  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi  

przepisami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.   

 

1.3  Rodzaj zamówienia: usługa. 

 

2. 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 ze zm.). 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1333                           

ze zm.). 

c. Instrukcją Przeprowadzenia Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, 

stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych I Autostrad z dnia 28 września 2020roku w sprawie wprowadzenia 

instrukcji przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów Inżynierskich.  

 

 



3. Termin wykonania: 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Przegląd roczny obiektów mostowych musi być przeprowadzony przez osobę 

(osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 

upoważniające do kontrolowania stanu technicznego obiektów mostowych, należącą 

w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa                    

i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

 

Wykonawca załączy do oferty wykaz osób (zgodnie z wzorem załącznika nr 4)  

posiadających kwalifikacje zawodowe wraz z załączonym zaświadczeniem                                  

z odpowiedniej Izby Budowlanej potwierdzającej wpis.  

 

5.  Do sporządzonej dokumentacji należy dołączyć kserokopie odpowiednich 

uprawnień wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                         

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

 

6.  UWAGA:  

Aktualna mapa dróg powiatowych znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego tj. www.zdp.ketrzyn.pl  

 

Załączniki do OPZ: 

 

1. Wykaz obiektów mostowych oraz przepustów do przeglądu - załącznik nr 3a                      

do OPZ 

2. Druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej obiektu mostowego 

załącznik nr 3b do OPZ. 

3. Druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej przepustu załącznik                  

nr 3c do OPZ. 

 

http://www.zdp.ketrzyn.pl/

