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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 
 

A.1.  OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA 
 
Niniejszy dokument – program funkcjonalno-użytkowy – zawiera informacje i wymagania 
Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie 
robót budowlanych w ramach zadania " Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla 
Kolei Dolnośląskich S.A.". Niniejsze opracowanie stanowi element Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawca w ramach Zadania zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania 
robót budowlanych, dostawy i montażu sprzętu, maszyn i urządzeń, przeprowadzenia 
prób oraz testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji 
wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z przedmiotem zamówienia 
oraz uzyskania stosownych decyzji zezwalających  
na użytkowanie. 

 
Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jest: 

 opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dodatkowymi 
inwentaryzacjami, badaniami, pomiarami opiniami uzgodnieniami itp.,  

 opracowanie projektów rozbiórek wraz z niezbędnymi dodatkowymi 
inwentaryzacjami, 

 uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną 
inwestycją, 

 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zrealizowania robót 
budowlanych (w zakresie rozbiórek i budowy i przebudowy obiektów budowlanych), 

 opracowanie projektów wykonawczych, technologicznych i warsztatowych, 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie 
niniejszym PFU oraz wzorem umowy, 

 roboty budowlane winny być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych 
we wzorze umowy załączony do SWIZ. Wykonanie robót budowlanych  
i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 
nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami, 

 Wykonawcy zobowiązani będą po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza 
budowy do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy 
dokonać w terminie do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 

 Po stronie Wykonawców leży zabezpieczenie punktów państwowej osnowy 
geodezyjnej jak również ewentualne odtworzenie punktów ciągu, który ulegnie 
zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac; zabezpieczenie i odtworzenie należy 
wykonać na podstawie projektu Wykonawcy uzgodnionego z właściwym ośrodkiem 
geodezji i kartografii. 

 Wykonawcy poniosą koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie 
zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót. 

 Wykonawcy poniosą koszty związane z zajęciem nieruchomości w celu 
przeprowadzenia robot budowlanych. 

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 
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 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 
zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić 
mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w 
dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich 
unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli 
lub zarządców. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań 
laboratoryjnych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, dobrej praktyki oraz w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowywania projektów w tym 
STWiORB,  prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości 
zamawianych robót. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze 
budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 
budowy.. 

 Materiał z rozbiórki ( np. kostka drogowa oraz krawężniki, szyny i podkłady) należy 
zabezpieczyć i postąpić zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego  

 Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca 
każdorazowo uzgodni z właścicielem sieci i Zamawiający. Wytyczne w sprawie 
zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym do innych 
gestorów sieci. 

 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcach 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane  
w rozdziale 4. ustawy. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami  
są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, 
elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych  
do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które 
Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. 
Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku  
oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będą 
Wykonawcy. 

 Wykonawca oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub 
robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

 pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, 
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy 
dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem odbiorów robót, 

 opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, zawierających co najmniej: 
1) opis trybu działania wszystkich systemów, 
2) schemat technologiczny instalacji, 
3) plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie Urządzeń, 
4) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji  

i wszystkich elementów składowych, 
5) procedury lokalizacji awarii i postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
6) wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów 

eksploatacyjnych, 
7) wykaz niezbędnych części zużywających się, zapewniających ciągłą 

eksploatację w okresie objętym gwarancją, 
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8) schematy powykonawcze połączeń elektrycznych, sterowniki 
programowania, dokumentację oprogramowania komputerów, 

9) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Maszyn i Urządzeń, 

 opracowanie Programu Odbiorów Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, 
zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne  
do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać 
uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu 
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

 przeprowadzenie jednokrotnych szkoleń pracowników wskazanych przez 
użytkownika obiektu dla wszystkich urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja 
obsługi urządzeń, 

 przeprowadzenie próbnego rozruchu wszystkich urządzeń w obecności 
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień opinii w stosunku do urządzeń  i instalacji 
podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane. 

 
INWESTOR - UŻYTKOWNIK 

Inwestorem zadania jest: 
Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna  

z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica) 
 
Użytkownikiem obiektu będzie: 

Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna  
z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica) 

 

A.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie obiektu z przeznaczeniem  
na halę Obsługi Codziennej do prowadzenia bieżącej obsługi pociągów kolejowych – 
szynobusów. Obiekt zlokalizowany będzie na terenie położonym w rejonie ulic Pątnowskiej 
i Spokojnej w Legnicy na działce nr 5/1 Obręb 13 Wrocławskie Przedmieście. Teren jest 
własnością Zamawiającego. 
 
Zamówienie obejmuje:  
 
Prace przedprojektowe i projektowe: 
 

 Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego lub równoważnej, 

 Opracowanie opinii geotechnicznej – w niezbędnym zakresie uzupełniającym  
do już opracowanej (stanowiącej załącznik nr 2 do PFU)  

 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej architektoniczno-budowlanej 
w formie uproszczonej celem zobrazowania Inwestorowi proponowanych rozwiązań 
architektonicznych i funkcjonalnych, 

 Sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

 Sporządzenie projektów wykonawczych, kosztorysów a także specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wynikających z niniejszego PFU, 
określającego program obiektu o określonych cechach funkcjonalno – użytkowych, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, w wyniku czego ma 
powstać obiekt, służący do spełniania funkcji wynikających z niniejszego PFU, 
określającego program obiektu.  
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Zasadnicze elementy dokumentacji projektowej: 

 Koncepcja 

 Projekt Technologiczny 

 Projekt Budowlany 

 Projekt Wykonawczy 
 
Do zakresu prac projektowych należy również: 

 pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

 wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej  
lub dokumentacji 

 geologiczno-inżynierskiej, 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. Uzyskanie wyrysu 
i wypisu z rejestru gruntów, 

 niezbędnych analiz dendrologicznych w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 
projektu budowlanego i wykonawczego, 

 
Dokumentacja projektowa powinna również zawierać i rozwiązywać następujące 
zagadnienia: 

 szczegółowy harmonogram robót, 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 organizację terenu budowy dla poszczególnych zadań, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, 
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy 
dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem odbiorów.  

 opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, zawierających co najmniej: 
o opis trybu działania wszystkich systemów, 
o schemat technologiczny instalacji, 
o plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie urządzeń, 
o instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 
o procedury lokalizacji awarii i postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
o wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów 

eksploatacyjnych, 
o wykaz niezbędnych części zużywających się, zapewniających ciągłą 

eksploatację w okresie objętym gwarancją, 
o schematy powykonawcze połączeń elektrycznych, sterowniki 

programowania, dokumentację oprogramowania komputerów, 
o dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Maszyn  

i Urządzeń, 

 opracowanie Programu Odbiorów Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, 
zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać 
uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu 
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

 
W zakresie funkcjonalności Hali wymaga się: 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt technologiczny, który musi uwzględniać 
aktualny stan techniki dla obsługi nowoczesnych szynobusów. W projekcie technologicznym 
muszą być zawarte projekty szczegółowe uzbrojenia i wyposażenia stanowisk, wykaz 
urządzeń i narzędzi specjalnych zawierający nazwę, typ, charakterystyczne dane, cenę i 
dostawcę (łącznie z danymi tele-adresowymi). W projekcie technologicznym należy 
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przewidzieć poszczególne stanowiska do obsługi  
(z zapewnieniem pełnej ergonomii pracy oraz optymalizacją pracochłonności i czynności 
pomocniczych) szynobusów, elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej: EZT):  PESA: SA 
134, SA 135, SA 132, SA 139 SA 106, NEWAG: WE 31, WE 36 oraz PAFAWAG EN 57.  
Maksymalny wymiar jednego pociągu: 97 mb, skrajnia dynamiczna 3150 mm, wysokość 
4280 mm, Masa własna 200 ton 
 
Wymaga się, aby w projekcie technologicznym przewidziano: 

 rozplanowanie i wyposażenie stanowisk: 
- pomieszczeń technicznych – w tym biuro, wydzielone przestrzenie  
dla pomieszczenia na oleje, smary i płyny, agregat prądotwórczy stanowiący 
zasilanie awaryjne 
- kanały technologiczne do obsługi technicznej szynobusów 
- szatnia i pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczanie dla węzła 
sanitarnego 

 rozmieszczenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników warsztatu i nadzoru 
warsztatowego, dla 12 osób wraz szafkami do przebrania, 

 system monitoringu hali i terenu nieruchomości 5/1 AM – 1 w granicach 
ogrodzenia, 

 stanowisko wyposażone w suwnice o nośności do 1,5t, do obsługi (wymiana  
i przeglądy) pantografu i aparatury umieszczonej na dachu szynobusu, które w 
możliwie jak w najmniejszym stopniu blokowały powierzchnię wzdłuż wagonów, 

 między stanowiskami przeglądowo naprawczymi należy przewidzieć możliwość 
przejazdu wózka widłowego do transportu, montażu i demontażu podzespołów, 

 stanowiska warsztatowe, wyposażyć w: 
o instalację sprężonego powietrza do napędu narzędzi i czyszczenia aparatury 

(z urządzeniami pochłaniającymi zanieczyszczenia). 
o gniazda elektryczne do elektronarzędzi i przenośnych lamp (usytuowane 

możliwie w miejscu najbardziej ergonomicznym), 
o stanowiska do podnoszenia szynobusów, wywiązywania i wymiany wózków 

wyposażyć w obrotnice do wózków, 
o inne urządzenia wynikające z projektowanej technologii obsługi hali w tym  

w szczególności: gniazda siłowe 400 V (co 20 metrów na każdym torze  
na wszystkich ścianach bocznych i międzytorzach), gniazda 230V (co 20 
metrów na każdym torze na wszystkich ścianach bocznych  
i międzytorzach), wyciąg spalin (minimum po dwa na tor) jak również co 20 
metrów przyłącze wody ciepłej, zimnej i sprężonego powietrza  
na wszystkich ścianach bocznych i międzytorzach. W projektowaniu 
urządzeń i funkcjonalności obowiązuje konieczność spełnienia zasady 
zaprojektowania i wykonania obiektu  z zapewnieniem pełnej ergonomii pracy 
oraz optymalizacją pracochłonności i czynności pomocniczych  

 
Projekt musi zawierać wykaz stosowanych narzędzi i przyrządów oraz urządzeń testujących 
i diagnostycznych. 
 
 
Inwestor zastrzega sobie możliwość odbioru częściowego prac – zgodnie z podziałem j.w. 
Jednocześnie Inwestor zastrzega sobie konieczność uzgadniania projektów (na etapie KPP, 
PB i PW) i nałożenia obowiązku na projektantów do wprowadzania uzgodnionych poprawek 
w zakresie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i materiałowych.  
W szczególności uzgodnieniu podlegać będą rozwiązania projektowe zawarte w projekcie 
budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych - przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy. 
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Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji minimum 5 Rad Technicznych na 
etapie projektowania narad na potrzeby Zamawiającego z udziałem wszystkich 
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego. Rada Techniczna to zespół 
osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w 
szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach 
Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed 
terminem Rady Technicznej. Dodatkowo Wykonawca przedstawi na pierwszej Radzie 
Technciznej harmonogram prac z uwzględnieniem terminów oraz będzie informował 
Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. 
Dopuszcza się przesłanie w wersji elektronicznej harmonogramu. Pierwsza Rada 
Techniczna powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. 
O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad będą 
sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane 
przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu 
złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na 
Radach Technicznych. 
 
Rada Budowy i Rada Techniczna na etapie robót budowlanych - to zespół osób wskazanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: 
nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach 
Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy i radach Technicznych 
Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni przed terminem Rady. 
Dodatkowo Wykonawcy przedstawią na pierwszej Radzie Budowy harmonogram prac z 
uwzględnieniem terminów oraz będą informowali Zamawiającego co miesiąc o postępie prac 
i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie w wersji elektronicznej 
harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od 
podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą 
sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez 
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia 
protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do 
rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy 
czy rad Technicznych notatek ze spotkań. 
 
Wykonawca zapewni na ternie budowy lub bezpośrednim zbliżeniu zaplecze budowy i 
udostępni Zamawiającemu: 
o Pomieszczenie biurowe wraz z instalacją elektryczną oraz linią telefoniczną. 
o Sieciowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wyłącznie do dyspozycji zespołu 

nadzoru, realizujące drukowanie, skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. W 
stwierdzeniu urządzenie sieciowe rozumie się wykonywanie wydruków z komputerów 
podłączonych w sieć oraz wykonywanie skanowania dokumentów na komputery 
Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż: wydruk 25 str./min, dwie 
szuflady A3 i A4, funkcję drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny 
podajnik dokumentów do formatu A3 włącznie z automatycznym obracaniem. Na czas 
trwania kontraktu cała obsługa oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (z 
wyłączeniem papieru) spoczywa na Wykonawcy. 
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o Pomieszczenia (min 2 o pow. 10m2 każde) dla Inspektorów nadzoru muszą być 
wyposażone w meble: 

 minimum 2 komplety biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80 
 minimum 2 szafy pełnych, zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80 
 minimum 2 krzeseł obrotowych 
o Pomieszczenie sanitarne. 
o Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sali konferencyjnej dla minimum 20 

osób w celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych. 
o Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tych pomieszczeniach w czystości i 

odpowiedniej temperatury (zima  min.+20, lato do +25) W pomieszczeniach sanitarnych 
należy zapewnić w sposób stały środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 

 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
 

A. Powierzchnia zabudowy ~2 450,00 m2 
B. Powierzchnia użytkowa ~2 420,00 m2 
C. W tym: 

 
hala serwisowo-naprawcza  ~2 100,00 m2 
zaplecze socjalne   ~60,00 m2 
zaplecze techniczne   ~60,00 m2 
magazyn     ~200,00 m2 

 
D. Kubatura ~19 300,00 m3 
E. Długość ~105,00 m 
F. Szerokość ~27,00 m 
G. Wysokość w kalenicy: ~9,00 m 
H. Liczba kondygnacji: 1 nadziemna  

 
Klasa odporności pożarowej poszczególnych części budynku hali: 
 

A. Część socjalno – biurowa     - klasa odporności pożarowej „D”, 
B. Część warsztatowa wraz  

z węzłem cieplnym (jeśli będzie stosowany) - klasa odporności pożarowej „C” 
C. Magazyn, hala napraw, myjnia   - klasa odporności „D” 

 
Hydranty (w minimalnej wynikającej z przepisów liczbie) powinny zapewnić sumaryczną 
wydajność w odpowiednio i zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień oddania obiektu 
do użytku wyrażonej w licznie l/s przez odpowiedni czas wyrażony w liczbie godzin, przy 
uwzględnieniu jednoczesności pracy wszystkich wymaganych hydrantów 
 
Dźwigary dachowe i słupy powinny być zabezpieczone pod względem ogniowym zgodnie  
z wymogami zawartymi w obowiązujących na dzień oddania obiektu do użytkowania 
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Część ogólna. 
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Halę planuje się na działce wskazanej przez Inwestora, która jest nieuporządkowanym 
terenem, położonym pomiędzy istniejącymi, czynnymi torowiskami kolejowymi. 
Dla przedmiotowego terenu nie ma wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 
jest wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – załącznik nr 4 do PFU. 
Przewiduje się pod budowę hali działkę o nr ewidencyjnym 5/1, Obręb 13. 
 
Obiekty istniejące na terenie inwestycji. 
Obszar przewidziany pod budowę Hali to niezabudowany, niezadrzewiony zielony teren. 
Na terenie znajdują się fragmenty nawierzchni betonowych – chodników oraz kanał 
rewizyjny. Wszystkie elementy znajdujące się na terenie przeznaczonym pod planowana 
inwestycje, przeznaczone są do likwidacji – rozbiórki. 
Uwarunkowania geotechniczne. 
Zgodnie z „Sprawozdaniem z badań geologicznych dla oceny warunków  
gruntowo - wodnych na potrzeby budowy hali do obsługi autobusów szynowych w Legnicy” 
– załącznik nr 2 do PFU 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Projektowany budynek hali jest przeznaczony do prowadzenia bieżącej obsługi pociągów 
kolejowych-szynobusów. Przewiduje się jednoczesną obsługę 4 zestawów szynobusowych. 
W hali prowadzone będą procesy technologiczne związane z bieżącą obsługową 
szynobusów: sprzątanie, mycie, bieżąca obsługa techniczna.  
Do obsługi technicznej podwozia i wózków pojazdów należy przewidzieć kanały techniczne 
dla wszystkich stanowisk obsługi. 
Z funkcją hali obsługi będą związane pomieszczenia pomocnicze takie jak zaplecze 
socjalne, zaplecze techniczne i magazyn części. 
Przewiduje się zatrudnienie 12 osób w systemie dwuzmianowym. Dla pracowników należy 
przewidzieć szatnię brudną, szatnię czystą, umywalnię i zespół sanitariatów.  
 
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
Przygotowanie terenu budowy 
 
Należy przewidzieć do rozbiórki istniejące kanały, fundamenty, nawierzchnie betonowe  
i chodniki. 
 
Architektura. 
 
Zwarta bryła na planie prostokąta umożliwiająca w sposób optymalny wpisanie budynku  
w uwarunkowania wynikające z kształtu działki i układu torowego. 
Czytelne wydzielenie części socjalnej, technicznej i magazynowej z jednoczesnym 
optymalnym powiazaniem funkcjonalnym z halą obsługową. Zaplecze socjalne musi 
spełniać wszystkie wymogi BHP i Sanepid pod względem powierzchni, ilości urządzeń a 
także powiazań funkcjonalno-przestrzennych. 
Obudowa hali – ścian i dachu systemowa, lekka z płyt warstwowych. Min UC=0,19 
Wszystkie przegrody zewnętrzne (ściany, dach i posadzki zarówno części socjalnej  
jak i hali powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywać od 
01.01.2021 r. Kolorystka ścian zewnętrznych nawiązująca do uroszczonej wizualizacji – 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wykonanie 
Loga (wg wizualizacji uproszczonej – załą nr 7 do PFU) wraz z nazwą Zamawiającego  
w technologii 3D 
Założono graniczną wartość EP=70 (wartość dla bud. gospodarczych, magazynowych  
i produkcyjnych na 2021 r.).  
Naświetla ścienne i dachowe muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, które będą 
obowiązywać od 01.01.2021 r. a także normy dotyczące oświetlenia dziennego. Należy 
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przewidzieć naświetla dachowe z odpornością na grad. Szklenie naświetli bocznych  szkłem 
bezpiecznym. 
Zewnętrzne bramy i drzwi muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, które będą 
obowiązywać od 01.01.2021 r. Należy przewidzieć bramy przemysłowe harmonijkowe 
szybkobieżne. 
Posadzka w hali serwisowo-naprawczej – nawierzchnia przemysłowa na płycie żelbetowej, 
zmywalna, antypoślizgowa, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, 
olejoodporna, łatwa w utrzymaniu czystości. Posadzka powinna przenosić obciążenia 
dopasowane do sprzętu jakim dysponuje Zamawiający - podnośnik możliwy do użycia 
jedynie na płaskiej, poziomej nawierzchni o średniej wytrzymałości sześciennej Rch od 350 
d0 550 daN/cm2 i parametrach Rck=30 N/m2 i Ϭc adm=70 daN/cm2 (podłoże betonowe  
lub podobne) i sposobu użytkowania hali. Przyjęte rozwiązania powinny także zapewniać 
spełnienie wymagań dla powierzchni stanowiska pracy ( wymagana powierzchni do 
wykonywania pracy przy podniesionym pojeździe musi spełniać warunki takie jak: metro 
wolnego miejsca z przodu i z tyłu od wystających zewnętrznych części taboru, metr wolnego 
miejsca z boku od wystających zewnętrznych części taboru. 
Należy przewidzieć dylatacje posadzki oraz okucie wszystkich krawędzi kanałów, 
studzienek oraz progów w bramach i drzwiach kątownikami ze stali nierdzewnej. Należy 
zapewnić odwodnienie posadzki. 
Posadzki w magazynie i zapleczu technicznym – nawierzchnia przemysłowa na płycie 
żelbetowej, zmywalna, antypoślizgowa, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, 
uderzenia, olejoodporna, łatwa w utrzymaniu czystości. Posadzka powinna przenosić 
obciążenia do sprzętu jakim dysponuje Zamawiający i sposobu użytkowania hali.  
Posadzki w części socjalnej – nawierzchnia zmywalna, antypoślizgowa, o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie i uderzenia. 
Powierzchnie ścian hali i pomieszczeń magazynowych, technicznych i zaplecza socjalnego 
powinny być odporne na działanie wilgoci, uszkodzenia. Ściany zaplecza sanitarnego oraz 
hali powinny zapewniać łatwość mycia. Nie dopuszcza się zastosowania tynków i okładzin 
gipsowych na ścianach. 

 
 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
 
Wszystkie elementy podziemne konstrukcji należy wykonać jako żelbetowe. 
Konstrukcja nośna, nadziemna hali powinna być zaprojektowana jako stalowa. Przy 
obliczeniach konstrukcji należy przewidzieć obciążenia wynikające z montażu trakcji oraz 
urządzeń opisanych powyżej. 
 
Konstrukcja hali powinna zapewnić zapas nośności pozwalający na montaż dodatkowego 
oświetlenia, wciągników i innych elementów o masie do 0,25t na jedną podporę. 
Należy przewidzieć dostawę konstrukcji stalowej hali jako systemowej, blachownicowej. 
Wszystkie elementy konstrukcji głównej i drugorzędowej powinny być wykonane jako 
stalowe, ocynkowane ogniowo.  
 
Wykonanie konstrukcji obejmuje zakup materiałów (atestowanych Stal S235 wg PN-EN 
10219 i PN-EN 10025) pocięcie , spawanie (łączenie pasów z krzyżulcami i blachami 
węzłowymi za pomocą spawów pachwinowych, łączenie profili pasów nośnych spawami 
doczołowymi. klasa spoin „C” wg PNEN 25817) , wykonanie otworów wg.podanych 
rysunków oraz zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie konstrukcji  
po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowościerną do klasy Sa 2,5 
wg. wg. PN- EN ISO 85011. Klasa Konstrukcji : 3 według PNB 06200:2002. 
 
Podtorze w kanałach musi przenieść obciążenie od przejazdu wagonów (szynobusów)  
o parametrach wskazanych powyżej. 
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Przewiduje się maksymalna skrajnie zgodnie z opisem znajdującym się powyżej. 

 
 
Instalacje i sieci sanitarne. 
 
Sieci zewnętrzne. 
Należy przewidzieć dostawę zimnej wody do projektowanego obiektu zgodnie z uzyskanymi 
technicznymi warunkami przyłączenia. 
Należy przewidzieć odprowadzenie ścieków i wód deszczowych z dachu i terenu zgodnie z 
uzyskanymi technicznymi warunkami przyłączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej/ 
ogólnospławnej. 
Należy przeprowadzić analizę zastosowania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
źródeł ciepła dla celów grzewczych i do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i 
technologicznej. W zależności od uzyskanych wyników ekonomicznych oraz możliwości 
dostawy czynnika grzewczego, należy wybrać optymalne pod względem ekonomicznym i 
użytkowym źródło ciepła. 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i zimnej. 
Należy zapewnić dostawę wody zimnej i ciepłej do projektowanych odbiorników w części 
socjalnej. Ciepła woda dla celów bytowych przygotowana będzie w podgrzewaczach 
pojemnościowych z wężownicą, zasilanych czynnikiem grzewczym o parametrach 90/70oC. 
Rodzaj czynnika grzewczego uzależniony jest od analizy możliwych do zastosowania źródeł 
ciepła.  
 

 
Wewnętrzna instalacja ogrzewania i wentylacji. 
Do ogrzewania hali należy zaprojektować wodne aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienne i 
kurtyny powietrzne w bramach. We wszystkich pomieszczeniach części socjalno-
technicznej, należy przewidzieć ogrzewanie grzejnikowe. Wybrany system grzewczy musi 
zapewnić normowe temperatury  w pomieszczeniach socjalnych i hali. 
We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację grawitacyjną  
lub mechaniczną wywiewną: 

A. W hali - nawiew powietrza przez otwieranie bram, wywiew poprzez wentylatory 
dachowe. 

B. W pom. technicznych i magazynowych nawiew powietrza przez otwieranie bram i 
nawietrzaki, wywiew poprzez wentylatory dachowe. 

C. W pom. sanitarnych nawiew przez otwory w drzwiach, wywiew poprzez wentylatory 
ścienne i dachowe 

D. W pom. socjalnych nawiew powietrza przez nawietrzaki, wywiew grawitacyjny 
poprzez kanały wyprowadzone ponad dach. 

 
 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
 
W hali powstawać będą następujące rodzaje ścieków: 

 Ścieki sanitarne z pomieszczeń socjalnych obsługi. 

 Ścieki technologiczne powstające podczas mycia zewnętrznego szynobusów. 
Należy przewidzieć odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej  
a ścieków technologicznych – po podczyszczeniu w separatorach - do kanalizacji 
deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu należy przewidzieć systemem 
podciśnieniowym do kanalizacji deszczowej. 
 
 
Przyłącze i wewnętrzna instalacja elektryczna. 
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Przyłącze energetyczne. 
Należy przewidzieć wykonanie zasilenia kablowego budynku hali zgodnie  
z uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia i przewidywana mocą zainstalowana 
niezbędną dla: 

A. Zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu hali. Należy zapewnić oświetlenie 
energooszczędne – ledowe. 

B. Zasilania wewnętrznych urządzeń elektrycznych  i oświetlenia wewnętrznego. 
 
Wewnętrzne instalacje elektryczne. 
Należy przewidzieć następujące instalacje elektryczne: 

A. Montaż złącza kablowego z wyłącznikiem ppoż., wlz i rozdzielnicami. 
B. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego. Instalacja oświetlenia powinna 

zapewnić maksymalna oszczędność energii i powinna być oparta na ledowych 
źródłach światła. Natężenie oświetlenia na poziomie zerowym musi być zgodne  
z obowiązującym normami zarówno w pustej hali jak i przy zapełnionej wagonami. 
Należy zapewnić załączanie i wyłączanie oświetlenia osobno dla każdego toru,  
z obu stron hali z możliwością załączania i wyłączania całości i z zapewnieniem 
oświetlenia awaryjnego całej hali. 

C. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego. 
D. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych w części socjalnej i w hali.  

W hali należy przewidzieć zespół gniazd wtyczkowych na każdym słupie 
podporowym konstrukcji głównej hali (w tym gniazdo siłowe, gniazdo 230V, 24V) 

E. Wykonanie instalacji telefonicznej  
F. Wykonanie instalacji siły i sterowania dla: 

 
Urządzenia wentylacji. 
Urządzenia kotłowni/alternatywnych systemów grzewczych. 

A. Wykonanie instalacji systemu alarmowego separatora materiałów ropopochodnych. 
B. Wykonanie instalacji uziemiającej. 
C. Wykonanie instalacji odgromowej. 
D. Wykonanie instalacji ochrony od porażeń elektrycznych. 
E. Wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami. 

 
Torowiska. 
Układ torowy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z załączoną Koncepcją Programowo 
– Przestrzenną dla wariantu 3 (Załącznik nr 3 do PFU). 
 
 
Torowisko wewnątrz hali. 
Torowisko wewnątrz hali powinno być zamocowane w sposób elastyczny tłumicy hałas  
i wibracje. Torowisko w hali należy wykonać z szyn nowych 49E1. Styki szyn spawane 
termicznie.  
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Jeden tor wykonać zgodnie z przekrojem 

 
 
 
 
Dwa tory wykonać na konstrukcji stalowej zgodnie w przykładowym zdjęciem poniżej. 
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Całość rozwiązań prezentuje przekrój ideowy – Załącznik nr 3 do PFU  
(T-3c Przekrój poprzeczny hali) 
 
 
 
 
 
 
Torowisko na zewnątrz hali. 
 
Torowisko na zewnątrz hali projektowane jest w technologii podsypkowej z szyn 49E1 na 
podkładach drewnianych i podsypce tłuczniowej. Dopuszcza się zastosowanie szyn 
staroużytechnych dostarczonych przez Wykonawcę po zaakceptowaniu ich przez 
Zamawiającego. Styki szyn spawane termicznie. Rozjazdy w wersji spawanej. 
 
 
Nawierzchnie utwardzone. 
 
Przed halą projektowane jest utwardzenie nawierzchni poprzez zabudowę toru z płyt CBP 
wewnątrz toru oraz nawierzchnią z kostki betonowej na międzytorzach. Przejazdy drogowe 
zabudować z płyt CBP. 
 
 
Trakcja. 
 
Trakcję należy wykonać nad tylko jednym zewnętrznym torem i włączyć  
w istniejący układ zasilania istniejących torów i trakcji. 
Wymagania dla sieci trakcyjnej: 

 Sieć trakcyjna nad torem wykonana tradycyjnie z odłącznikami zasilania  
z uziemieniem oraz pomiarem napięcia w odłączonych odcinkach sieci,  

 Sieć trakcyjna na długości równej długości całego toru, 

 Sieć trakcyjna wyposażona w systemem ochrony przeciwporażeniowej wraz z 
sygnalizacją stanu złączenia sieci 

 

 

A.1.2 TERMINY 
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1.2.1  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz 

z  uzyskaniem wszystkich decyzji koniecznych do dopuszczenia do użytkowania lub 
innych decyzji warunkujących to dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane 
pozwolenie na użytkowanie, to uzyskanie tego pozwolenia) do dnia 30.04.2017 r, przy 
czym wszystkie roboty budowlane i kompletna dokumentacja powykonawcza 
zostaną wykonane do dnia 31.03.2017 

1.2.2.  Wykonawca udzieli gwarancji (min. 3 letniej gwarancji i rękojmi)  
na wybudowane obiekty, chyba że Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy zgodnie  
z kryteriami oceny ofert. 

 

A.1.3 PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

A.1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Realizacja inwestycji (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie) winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór 
inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

A.1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) z późniejszymi zmianami. 
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

  Mapą do celów projektowych – załącznik nr 1 do PFU, 

 „Sprawozdaniem z badań geologicznych dla oceny warunków gruntowo - wodnych 
na potrzeby budowy hali do obsługi autobusów szynowych w Legnicy” – załącznik 
nr 2 do PFU, 

 Koncepcją programowo – przestrzenna układu torowego bocznicy kolejowej Kolei 
Dolnośląskich na działce nr 5/1 dla budowy hali obsługi autobusów szynowych wraz 
ze wskazaniem możliwości lokalizacji hali obsługi i koniecznych przyłączy oraz dróg 
dojazdowych i manewrowych (technicznych) – załącznik nr 3 do PFU, 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z 
dnia 21.03.2016 – załącznik nr 4 do PFU, 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 ogólną specyfikacją techniczną 

 niniejszym PFU oraz SIWZ. 
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Zamawiający wymaga aby: 

 konstrukcje budynków, budowli oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 30 lat, 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej  
niż 10 lat, 

 odporność na korozję elementów metalowych zapewniały trwałość nie mniej  
niż 10 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury  
zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

 urządzenia technologiczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym  
niż 5 lat, 

 oprzyrządowanie i systemy sterowania zapewniały użytkowanie w okresie  
nie krótszym niż 3 lata. 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione  
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie  
po opracowaniu dokumentacji projektowej.  
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 
wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 
warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody  
czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy. 
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A.1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

A.I. OPIS TECHNICZNY - DROGI I OGRODZENIE 
 

I.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Obecnie wjazd na teren o jęty zainwestowaniem realizowany jest z ul. Pątnowskiej 

przez drogę o nawierzchni utwardzonej  

I.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
 

Podstawowe wymagania materiałowe 
 

 Zgodnie z KPP autorstwa , stanowiąca załącznik nr 3 do PFU, 

 Krawężniki na terenie wokół hali (drogi dojazdowe) - 20x30 na ławie betonowej (C 
12/15) z oporem 

 Obrzeża 8x15 na ławie betonowej (C 12/15) z oporem – w przypadku stosowania) 

 Pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
 
Krawężniki i obrzeża zgodne z PN-EN-1340 wrzesień 2004 

 nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 

 odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 

 klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 1 (oznaczenie S) 

 klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 
 

propozycja konstrukcji dróg dojazdowych i  manewrowych (ruch KR-4) - 

wymagana trwałość 30 lat 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

warstwa ścieralna 
beton cementowy C30/37, XF4 
dyblowany 

Ścieralna 22 

podbudowa zasadnicza 
mieszanka betonowa 
Rm = 6,0 - 9,0 MPa 

Podbudowa 
zasadnicza 

20 

Doprowadzenia podłoża do parametrów G-1 i  
Is ≥ 1.03 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 
MPa) 

Wzm. 
podłoża 

Wg projektu 
budowlanego 

Razem  
42 + 
wzmocnienie 
podłoża 

 
lub w przypadku wykorzystania kostki betonowej 
 

Rodzaj materiału Warstwa 
Grubość     w 

cm 

warstwa ścieralna – kostka betonowa - szara Ścieralna 8 

podsypka z miału kamiennego 0/5 mm wiążąca 3 
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podbudowa zasadnicza 
kruszywo naturalne 0/31,5 stabilizowane mech. 

Podbudowa 
zasadnicza 

20 

warstwa odsączająca - piasek różnoziarnisty 
Warstwa  
Odsącz. 

10 

Doprowadzenia podłoża do parametrów G-1 i  
Is ≥ 1.00 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100 
MPa 

Wzmocnienie 
podłoża 

Wg projektu 
budowlanego 

Razem  
41 + 
wzmocnienie 
podłoża 

 
Ze względu na znaczną powierzchnię nawierzchni z betonu cementowego C30/37, 
w projekcie nawierzchni betonowej należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne umożliwiające 
kurczenie się płyt. Jako masę zalewową szczeliny dylatacyjnej należy zastosować masę na 
gorąco. 

Masa zalewowa, środek gruntujący oraz kord muszą stanowić kompletne rozwiązanie 
systemowe posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 

Podstawowe parametry masy zalewowej: 

 temperatura mięknienia nie mniejsza niż 85 O C 

 penetracja w temperaturze 25 O C od 70 do 100 O Pen 

 wydłużenie w temperaturze (-20 O C) - większe lub równe 4 mm 

 zdolność do całkowitego wypełnienia szczelin 
 
Ostateczną konstrukcję należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego. 
 
Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić mrozoodporność konstrukcji drogowych 
wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późn. zm 
 
Studnie, włazy i armatura montowane w ciągach komunikacyjnych(drogi, place postojowe, 
miejsca parkingowe, itp.) dla ruchu samochodowego - na klasę obciążenia min. D 400 wg 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego.  
 
Hałdę gruzu i materiał uzyskany z rozbiórki pozostałości obiektów na działce nr objętej 
zainwestowaniem Wykonawca musi zutylizować zgodnie z przepisami o gospodarce 
odpadami. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przekruszenia oraz 
powtórnego wykorzystania odpadów, po wcześniejszym wykonaniu badań co do ich składu 
(klasa betonu, mrozoodporność, ilość zanieczyszczeń organicznych i innych) i po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego do:  

 wbudowania w dolne warstwy konstrukcji drogowych lub w nasypy  

 pozostałą część Wykonawca musi zutylizować zgodnie z przepisami o odpadach. 

 
Budowa ogrodzenia 
 
Wzdłuż zewnętrznej granicy działki należy wykonać nowe ogrodzenie panelowe o wysokości 
2,0 m z rozstawem słupków 2,0 m wraz z podmurówka z betonu C 16/20 na głębokość 0,8 
m oraz wystająca 0,2 m ponad projektowany teren - orientacyjna ilość ogrodzenia do 
wykonania 200 mb. Całkowita wysokość ogrodzenia od poziomu terenu 2,2 m (2,0 m 
panel + 0,2 m podmurówka). Na fragmentach, gdzie występuje duża różnica wysokości w 
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stosunku do terenu przyległego ogrodzenie musi pełnić rolę muru oporowego (konieczność 
wykonania zbrojenia podmurówki). Ogrodzenie należy wykonać ze paneli z drutu stalowego 
o grubości min. 3,5 mm zgrzewanego zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynk o 

grubości min 70 m. Wymagana trwałość ogrodzenia 20 lat. W ogrodzeniu należy 
wybudować bramę rozsuwaną ręczną z możliwością montażu w przyszłości automatyki. Do 
bramy należy doprowadzić pustą kanalizacje teletechniczną (2 rury DVK 110 mm) w celu 
umożliwienia podłączania do przyszłościowego systemu sterowania. 
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A.II. OPIS TECHNICZNY - ODWODNIENIE 
 

II.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Na obszarze objętym inwestycją, znajdują się wykonane przyłącze wody i sanitarne 

jak również energetyczne – zgodnie ze wskazanymi danymi na załączniku graficznym 
nr 6 do PFU.  

 

II.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

  
Nawierzchnię nowych dróg oraz projektowane budynki przewiduje się odwadniać za pomocą 
nowego systemu kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe za pomocą wpustów 
deszczowych. Należy przewidzieć włączenie do istniejących przyłączy. Ze względu na 
ograniczone możliwości odbioru wód opadowych zgodnie należy przewidzieć możliwe duże 
retencjonowanie stosując podziemne zbiorniki retencyjne. Objętość zbiorników należy 
dobrać na etapie projektu budowlanego przy uwzględnieniu projektowanych rzędnych 
terenu. 
 
Armatura (wpusty, pokrywy studni rewizyjnych itp.) przewidziana do montażu muszą być 
przewidziane na klasę obciążenia min. D 400 wg PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Dane dotyczące 
odwodnienia hali zgodnie z KPP stanowiącej załącznik nr 3 do PFU  
z wykorzystaniem załącznik nr 6 do PFU. 
 
 
Poszczególne sieci należy wykonywać jako kompletne systemy od jednego wybranego 
przez Wykonawcę Producenta. Nie dopuszcza się łącznia kilku systemów w jedne sieci. 
 
Właściwe długości kanałów oraz liczby studni należy dobrać na etapie projektu budowlanego 
na podstawie przyjętych zlewni dla każdego wpustu oraz ostatecznej lokalizacji kanałów. 
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących przepisów. Może zaistnieć konieczność montażu separatorów 
substancji ropopochodnych – w szczególności patrz KPP autorstwa stanowiącej załącznik 
nr 3 do PFU oraz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 4 do PFU. 
Ze względu na przyjęte kryteria oceny ofert zaleca się przewidzieć wykorzystanie wód 
opadowych z dachu hali do wykorzystania w myjni szynobusów, po wcześniejszym 
podczyszczeniu wód do parametrów wymaganych na doprowadzeniu wody do myjni – w 
przypadku. 
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A.III. OPIS TECHNICZNY - OBIEKTY KUBATUROWE, 
TECHNOLOGICZNE  

 

III.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
 
 
Podstawowe parametry geometryczne nowej hali wraz z pomieszczeniami 
technicznymi- patrz opis A.1.1. 
 
 
Ostateczne wielkości pomieszczeń zostaną określone na etapie projektu budowlanego  
po ustaleniu szczegółowej technologii prac oraz doborze wyposażenia. Wielkość 
pomieszczeń musi być zgodna z przepisami (w szczególność Ustawy Prawo Budowlane  
i Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP i innych). Wielkości pomieszczeń  należy ustalić  
po zaprojektowaniu wszystkich pozostałych pomieszczeń wykorzystując dostępną wolną 

przestrzeń w części hali przeznaczonej na pomieszczenia techniczne. 
 
Zestawienie podstawowego wyposażenia nowej hali wraz z pomieszczeniami 
technicznymi 
 

Nazwa obszaru 
(pomieszczenia) 

Instalacja elektryczna Instalacja wod-
kan 

Wykończanie ścian i 
posadzek oraz inne parametry 

 

Hala  Szczegółowo opisano 
poniżej tabeli 

Kanalizacja dla 
odprowadzenie 
wód z posadzki i 

kanałów 
szczegółowo 

opisano poniżej 
tabeli 

Posadzka przemysłowa 
Ściany farby zmywalne odporne 
na szorowanie i wilgoć na 
podłożu o parametrach jak dla 
tynku kat. 4 lub równoważnym 
1 kanał + 2 tory na estakadzie 
Instalacja pneumatyczna 
Powyższe szczegółowo opisano 
poniżej tabeli. Urządzenia 
zgodnie z opisem powyżej w 
opisie projektu technologicznego 
i wymagań funkcjonalno - 
użytkowych 

Magazyn - 
pomieszczenie na 
oleje, smary i płyny  

Gniazda elektryczne 230 
V/16A, - 4 szt 

Gniazda elektryczne 400 
V/16A -  1 szt 

 

Kanalizacja dla 
odprowadzenie 
wód z posadzki 

połączona z 
kanalizacją hali 

OC 

Posadzka przemysłowa 
Ściany do wysokości 2 m – 
płytki 20x20 
Wjazd od zewnątrz wózkiem 
widłowym.  
Brama dwuczęściowa 
Instalacja pneumatyczna 

Pomieszczenie 
biurowe dla 
brygadzisty – 2 
osoby  

8 podwójnych gniazdek  
230V/16A 

Siec komputerowa - 4 
gniazdka końcowe 

Instalacja telefoniczna)\ 2 
gniazdka końcowe 

Instalacja teletechniczna 

- Wejście z hali  
Posadzka z gresu R10  
Ściany malowane farbami 
odpornymi na oleje i smary łatwo 
zmywalne na podłożu o 
parametrach jak dla tynku kat. 4 lub 
równoważnym 

 
 
 

Podstawowe wymagania materiałowe 
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Hala musi być wyposażone w następujące instalacje wewnętrzne niezbędne  
do prawidłowego funkcjonowania obiektu: 

 instalację elektryczną (miedzianą) 

 instalację wodociągową 

 instalację kanalizacji sanitarnej 

 instalacje ogrzewania  

 instalacje odprowadzającą wody opadowe z posadzki hali i kanałów  
wraz z niezbędnymi separatorami 

 wentylacja wraz z system rekuperacji 

 oświetlenie LED hali i pomieszczeń technicznych na bazie przewodów miedzianych 

 ogrzewanie hali z sieci ciepłowniczej 

 oświetlenie LED niskoprądowe kanałów rewizyjnych na bazie przewodów 
miedzianych 

 instalację teletechniczną i sieć komputerową  

 4 wyciągi stanowiskowe spalin w hali 

 instalacje pneumatyczną 

 sieć trakcyjną 

 
 

Wymagania w stosunku do instalacji wewnętrznych w zespole hal i budynki 
technicznym 

 
Instalacja elektryczna 

 oświetlenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - 
dotyczącymi BHP na stanowiskach pracy 

 w hali w części przeglądowej na ścianach z prawej i lewej strony po 3 podwójne 
gniazda 230V/min 16A i po dwa zestawy gniazd 400V/16 i 32A. Gniazda rozłożone 
równomiernie na długości hali.  

 Gniazda na ścianie przy bramie wjazdowej (przestrzeń między bramami zestawy 
gniazd składających się z podwójnego gniazda 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A.(3 
zestawy) 

 w kanałach (każdym) przeglądowych po 3 gniazda niskoprądowe rozmieszczone 
równomiernie na długości kanału we wnękach narzędziowych. – min 9 gniazd 

 
Instalacja pneumatyczna 

 w hali w części przeglądowej na ścianach z prawej i lewej strony po 3 miejsca poboru 
zakończone urządzeniem uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza z 
podwójnym szybkozłączem 1/2" i 3/4". Punkty rozłożone  równomiernie na długości 
części przeglądowej hali. 

 w kanałach przeglądowych po 2 miejsca poboru zakończone urządzeniem 
uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza z podwójnym szybkozłączem 1/2" i 
3/4". Punkty rozłożone  równomiernie na długości kanału we wnękach 
narzędziowych. 

 należy wybudować instalację sprężonego powietrza. 
 
Instalacja wodna 

 w pomieszczeniach socjalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami z użyciem 
wody świeżej oraz natryski. 

 w pomieszczeniach hali woda zimna i ciepła na ścianach z prawej i lewej strony po 
2 miejsca poboru ciepłej i zimnej wody wyposażone w baterie z szybkozłączem 
wodnym 1/2". Punkty rozłożone  równomiernie na długości hali.  
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Instalacja kanalizacyjna 

 odprowadzenie ścieków z pomieszczeń bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej 

 odprowadzenie ścieków z kanałów i hali zgodnie z opisem w KPP załącznik nr 3 do 
PFU oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia załącznik nr 4 do PFU. 

 
Instalacja ogrzewania hali 
Instalację należy zaprojektować w sposób zapewniający uzyskanie następujących 
temperatur: 

 w hali temperatura jak dla pomieszczeń w których w trybie ciągłym pracownicy 
wykonują prace fizyczne – +16 oC,  

 w pomieszczeniach technicznych zgodnie z funkcją przeznaczenia pomieszczenia z 
uwzględnieniem zachowania przepisów BHP, Prawa budowlanego dla pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych 

 
 
 
 
Uwaga ogólna do wszystkich instalacji 
Poszczególne instalacje należy wykonywać jako kompletne systemy od jednego wybranego 
przez Wykonawcę Producenta. Nie dopuszcza się łącznia kilku systemów w jedną instalację 
 

 
Posadzka przemysłowa 
 
Zgodnie z opisem w KPP stanowiącej załącznik nr 3 do PFU Posadzka w hali musi być 
odporna na działanie wody, olejów kwasów i zasad. Posadzka musi posiadać kratki 
odwadniające usytuowane w taki sposób, aby woda ociekająca z rozmarzającego taboru nie 
zalegała, ale i nie rozlewała się. 
 
Wszystkie posadzki oraz schody muszą mieć minimalną klasę antypoślizgową R12  wg. 
BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003  
Wymagana trwałość 30 lat. 
 
Armatura montowane w ciągach komunikacyjnych dla ruchu samochodowego - na klasę 
obciążenia min. D 400 wg PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  
 
Konstrukcja i architektura hali: 
 
wymagana trwałość obiektu 50 lat  
dopuszcza się konstrukcję: 
 

 żelbetową  XC1 ,XD1 - wg  PN-EN 206-1:2003  

 stalową - wymagane zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjności wg. 
PN-EN ISO 12944-2 C4  

 
Konstrukcje maja zostać obliczone zgodnie z normą DIN EN 1991 spełniające wymagane 
normy europejskie. Układ słup i ścian musi zapewnić możliwość swobodnych manewrów 
dla pojazdów obsługiwanych w hali jak również sprzętu obsługującego. 

 
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym) – współczynnik przenikania 
ciepła wg obowiązujących przepisów nie więcej niż UK max 0,38 [W/(m2*K)]  
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Okna oraz świetliki - współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących przepisów nie 
więcej niż UK max 1,5 [W/(m2*K)] 
 
W dachu należy przewidzieć system naświetli w celu maksymalnego wykorzystania światła 
słonecznego do oświetlenia stanowisk pracy 
 
 
Bramy do hali: 

Bramy szybkobieżne 

 czas otwierania max 6 sekund 

 czas zamykania max 8 sekund 

 obciążalność minimalna - 100 000 cykli/rok 
 
Dodatkowe wymogi dla bram (sterowanie, wypełnienie) 
Bramy wjazdowe i wyjazdowe do hali 

 przeźroczysta na wysokości min. 1 m i szerokość całej bramy w części będącej na 
wysokości wzroku 

 uruchamiana i zamykana ręcznie z włącznika umieszczonego wewnątrz hali po 
prawej stronie każdej bramy 

 
Dla wszystkich bram  (po lewej stronie każdej bramy), na wysokości wzroku motorniczego 

prowadzącego szynobus zainstalować mini semafor z zielonym i czerwonym światłem, 

podłączony do automatyki bramy w taki sposób aby w trakcie przemieszczania się bramy 

paliło się pulsacyjnie światło czerwone, a w czasie pełnego otwarcia bramy światło zielone. 

Przy zamkniętej bramie nie pali się żadne światło. Bramy muszą posiadać urządzenia 

uniemożliwiające opuszczenie bramy na przejeżdżający pojazd. 

 
Bramy zewnętrzne muszą być identyczne wizualnie i być wykonane z tego samego 
materiału. Wszystkie bramy muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej wg 
obowiązujących przepisów.  
 
Stolarka wewnętrzna w pomieszczeniach technicznych: 

 wzmocniona min 3 zawiasy,  

 płyta otworowa,  

 okleina CPL 07 

 odporność p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  
 
Drzwi pomiędzy halą a pomieszczeniami technicznymi: 

 aluminiowe  

 malowane proszkowo,  

 zamki patentowe klasy B 

 min. 3 zawiasy 

 odporność p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  
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A.IV. OPIS TECHNICZNY - OŚWIETLENIE, INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA NA PLACU POSTOJOWYM 

 

IV.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Obecnie teren zainwestowania jest oświetlony w niewystarczający sposób.  

 

IV.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
Oświetlenie 

W celu oświetlania terenu wokół hali zaproponowano oświetlenie  
z latarniami zlokalizowanymi bezpośrednio w obszarze hali lub montowanych do ścian 
zewnętrznych hali. Dobór opraw oświetleniowych oraz wysięgników oraz  wysokości 
montażu źródła światła wraz z kątem montażu oprawy na etapie opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego. Proponuje się zastosować stal ocynkowaną (ocynk o 

grubości min 85 m). Kabel zasilający latarnie należy układać w rurze ochronnej odpornej 
na naciski osi poruszających się pojazdów. Proponowana moc źródła światła od 100  
do 150 W. 

Proponowane oświetlenie wokół hali należy wykonać w klasie oświetlenia S3 dla 
którego eksploatacyjne poziome natężenie oświetlenia wynosi 7,5Ix i minimalne poziome 
natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx. 
 
 
Kanalizacja dla instalacji sprężonego powietrza 
Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać kanalizację dla potrzeb doprowadzenie 
instalacji sprężonego powietrza do nowoprojektowanej hali.  

 
 
 
 

A.V. OPIS TECHNICZNY - ZASILANIE W WODĘ I ODBIÓR 
ŚCIEKÓW  

 

V.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
 Budynki istniejące na obszarze przewidzianym do zainwestowania znajduje się 
przyłącze wod-kan – zgodnie z uwidocznioną informacją na planszy stanowiącej załącznik 
nr 6 do PFU 

 

V.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
Należy przewidzieć zaprojektowanie i wybudowanie zasilania w wodę i odbiór ścieków do 
istniejących przyłączy.  
Aby zapewnić ciągły przepływ wody w wodociągu, co zmniejszy do minimum zarastanie rur 
i konieczność płukania, przyłącze wodociągowe do budynku zlokalizować przy końcowym 
hydrancie. 
 
Zapotrzebowanie na wodę przewiduje się na poziomie: 
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ok. 1,0 l/s do celów sanitarnych – dwa natryski, dwie umywalki, dwie spłuczki ustępowe; 
 
ok. 2 l/s do celów technologicznych – mycie dwóch autobusów jednocześnie; Na mycie 
jednego autobusu przewiduje się 500 litrów wody przez 2 minuty. Przewidywana instalacja 
myjni pozwala na odzysk 80% wody. 

 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Aby zapewnić ochronę przeciwpożarową projektowanemu budynkowi, przewidzieć należy: 
wykonanie ściany oddzielania przeciwpożarowego o odporności ogniowej minimum REI 60 
pomiędzy częścią warsztatową a biurową i magazynową, nową instalację hydrantową  
dla minimalnej liczby hydrantów oraz wszelkie inne jak wynika z obowiązujących na 
przepisów o raz norm. 
Na etapie projektu budowlanego należy uzyskać od użytkownika sieci wodociągowej, tj. 
MPWiK informację o faktycznych stanach ciśnienia na sieci w rejonie inwestycji. Sieć 
powinna zapewnić wydatek 10 l/s dla każdego hydrantu. 
 

 

A.VI. OPIS TECHNICZNY - ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
 

VI.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Obecnie teren zainwestowania posiada przyłącze kablowe elektro-energ. poprzez 

istniejące złącze kablowe zabudowane w miejscu wskazanym załączniku nr 6 
załączonym do PFU. 

 

VI.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
 Na potrzeby zasilenia infrastruktury towarzyszącej tj. hali z kanałami przeglądowymi, 
hali sprzątania oraz myjni zaprojektować i wykonać przyłączenia do sieci poprzez istniejące 
przyłącze mając na uwadze uzyskane przez Zamawiającego warunki przyłączenia z dnia 
08.07.2016 – stanowiące załącznik nr 8 do PFU. 
 
W celu zapewnienia funkcjonowania hali w przypadku braku zasilania w energię elektryczną 
nowy obiekt należy wyposażyć w agregat prądotwórczy  
o mocy min. 20 kW (trójfazowy, z silnikiem Diesla, czas pracy 8 h)  
Z agregatu należy zapewnić zasilanie:  

 oświetlenia wewnątrz hali (oświetlenie ogólne i niskoprądowe)  

 zasilenie bram wyjazdowych w celu umożliwienia wyjazdu pojazdów z hali 
Ostateczna moc niezbędnego agregatu będzie wynikała z przyjętych rozwiązań na etapie 
projektu budowlanego. 
 

A.X. OPIS TECHNICZNY - ROZBIÓRKA OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH, NAWIERZCHNI ORAZ OGRODZEŃ 
 

X.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Patrz opis w KPP stanowiącej załącznik nr 3 do PFU 
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X.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
W związku z planowaną budową hali i niezbędnej infrastruktury należy zaprojektować  
i dokonać wyburzenia istniejących obiektów kolidujących. 

 

A.2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

A.2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

2.1.1. Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. poz. 462) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

2.1.2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych do celów projektowych - załącznik  nr 1 do PFU (Zamawiający 
przekaże opracowaną na potrzeby PFU mapę do celów projektowych, 
konieczność aktualizacji na etapie projektowania pozostawia się do oceny 
Wykonawcy) 

2.1.3. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wymagania wynikające z wstępnego 
uzgodnienia lokalizacji hali, wydanego przez PKP ZLK Wrocław – załącznik nr 7 
oraz pozostałych decyzji i uzgodnień uzyskanych przez Zamawiającego i 
dołączonych do niniejszego PFU. 

2.1.4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i 
innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i 
opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.1.5. Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zarządcy drogi o zgodzie 
na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie 
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
zgodnie z art.. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z 
późniejszymi zmianami – o ile z taką będziemy mieli do czynienia. 

2.1.6. Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie 
pasa drogowego wraz z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z  art. 40 
ustawy o drogach publicznych z późniejszymi zmianami – o ile z taką będziemy mieli 
do czynienia. 

2.1.7. Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania winna 
być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) z 
wykorzystaniem opracowania załącznik nr 2 do PFU, po wykonaniu przez 
Wykonawcę ewentualnych dodatkowych otworów geologicznych. 

2.1.8. Szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).  

2.1.9. Dokumentacja projektowa, niniejsze wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla 
realizacji inwestycji opisują przedmiot umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
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całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

2.1.10. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 
realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2.1.11. Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu 
zdawczo-odbiorczego a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego 

2.1.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie 
pisemnej w 5 kompletach oraz w formie elektronicznej w formacie PDF 
w 5 egzemplarzach na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna 
projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna 
powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami 
uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny 
rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem 
dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję 
części opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami itp. Na stronach tytułowych 
poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy 
komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które 
należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania 
– z boku i od góry. 

2.1.13. Wymogi dla wersji elektronicznej: 

 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego 

pliku w formacie PDF, 

 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 

 format elektroniczny 

 pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 

powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie 

uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń 

do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład 

koncepcji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 

 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 

 8 bitowa skala szarości. 

Należy również przekazać 1 egzemplarz elektronicznej postaci dokumentacji w 
wersji edytowalnej w jednym z formatów: GIS – SHAPE (preferowany) lub CAD- 
DGN, DWG lub DXF. Dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 2000 
(ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6). 

 

2.1.14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 

 przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie 
praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 kompletności dokumentacji, 

 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 
służyć, 
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 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej i normami, 

 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 
 
 

A.2.2 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLNYCH 

 

Niniejszy opis precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie hali obsługi codziennej do prowadzenia bieżącej 
obsługi pociągów kolejowych – szynobusów”.  
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 
osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących 
funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego 
 i postanowień umowy. 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Podstawą wykonania prac budowlanych jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 
rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 
tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

1.1.2. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za 
wyniki działania w zakresie: 

A. Organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi 
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i 
dokumentacją techniczno-ruchową producentów. 

B. Zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

C. Jakości zastosowanych materiałów. 
D. Właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich. 
E. Ochrony środowiska w czasie wykonania robót. 
F. Ochrony przeciwpożarową. 
G. Ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
H. Warunków bezpieczeństwo i higienę pracy. 
I. Ochrony i utrzymanie robót. 
J. Stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych i innych przepisów. 
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K. Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową. 
L. Zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

1.1.3. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych i posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
warunkom umownym. 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane projektem parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 
badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 
techniczne ora PN. 
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek 
i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
pozyskiwania materiałów oraz przedstawi odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych, a także próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
wbudowania. Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu prac 
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do wszystkich prac budowlanych określonych projektem. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości niezbędne  do wykonania robót, oraz aby były dostępne do 
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca ich czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku 
materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących 
równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne 
i urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że 
są odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań 
programu. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w ST, obowiązujących normach i warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie takich materiałów do robót badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Kontroli zamawiającego, na etapie prac budowlanych będą w szczególności poddane : 

A. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

B. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny 
lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

C.  Sposoby wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 

1.2.1. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
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zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

1.2.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi 
nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

1.3. Dokumenty budowy. 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy. Szczegółowy opis wymienionych 
dokumentów oraz zasady ich gromadzenia musi być uwzględniony w STWiOR (części 
ogólnej i SST) - stanowiącej część opracowywanej dokumentacji projektowej. 

A. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę.  
B. Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony 

przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji 
robót), projekty wykonawcze. 
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C. Plan BIOZ. 
D. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa 

Budowlanego. 
E. Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
F. Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
G. Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
H. Książka obmiarów. 
I. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy. 
J. Protokoły, instrukcje i inne dokumenty budowy określone ST,  gromadzone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji. 
K. Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 
L. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę).  
M. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne 

stanowiska pracy, ogólne dla obiektu. 
N. Operat odbioru końcowego - 3 egz.: zawierający komplet w. wymienionych 

dokumentów.  
 

1.4. Odbiory. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych: 
A. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
B. Odbiór częściowy. 
C. Odbiór końcowy. 
D. Odbiór po okresie rękojmi. 
E. Odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

 
Sprawdzeniu i kontroli w zakresie robót będą podlegały: 
 

F. Użyte materiały i wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych 
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami 
budowy. 

G. Jakość wykonania i dokładność prac budowlano-montażowych. 
H. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Szczegółowy opis zasady i procedury odbiorowej musi być uwzględniony w STWiOR (części 
ogólnej i SST) - stanowiącej część opracowywanej, w ramach niniejszego zamówienia, 
dokumentacji projektowej. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 
 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru 
końcowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez 
niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem 
do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności 
odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi 
oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały 
okres pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  
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wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie 
realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie 
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez 
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany 
nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu 
budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków 
ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane 
przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z 
dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami 
nieistotnymi.” 

 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 

 Protokoły sprawdzenia wykonania  podsypki i ułożenia rurociągu, obsypki i zasypki  sieci 

 Protokoły odbiorów prób szczelności sieci 

 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 

 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 

 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg 
kolorem niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał 
deszczowy kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny 
być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być 
ponumerowane i opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 
kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

 
Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch 
kompletach (oryginał i kopia) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., 
tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz 
zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 
umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 
należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na 
działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis 
treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. 
nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres 
realizacji itp. 
2.2.1. Nawierzchnia placu postojowego wraz z jezdniami manewrowymi po wybudowaniu 
musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających 
pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 
Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji 
przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych 
należy zawrzeć wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych 
napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 
2.2.2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
2.2.3. Wykonawca ma sporządzić szczegółową księgę obmiarów 
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2.2.4. Wykonawca ma sporządzić kosztorys powykonawczy zawierający wszystkie 
składowe inwestycje oraz koszty z wyszczególnieniem na robociznę, materiały i 
sprzęt.   Kosztorys ten musi uwzględniać wszystkie ewentualne roboty dodatkowe. 

 
 
 
 
 

A.2.3 NADZÓR AUTORSKI 

 

 Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski 
obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego. 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 
2.2.5. Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez 

Zamawiającego. 
2.2.6. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 

robót realizowanych wg odrębnych umów przez innych Wykonawców, z którymi 
Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy, jak również 
udostępnić placu budowy. 

2.2.7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych wykona inwentaryzację 
majątku trwałego w obszarze robót i przekaże Zamawiającemu. 

2.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości prowadzenia robót 
budowlanych w temperaturze do – 5 st C. O każdy dzień w którym temperatura o 
godzinie 13.00 będzie niższa niż – 5 st C Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych. Dodatkowe koszty związane z 
pracą w niskich temperaturach np. specjalne dodatki do mieszanki betonowej 
Wykonawca jest zobowiązany ująć w kosztach ogólnych budowy. Zamawiający nie 
przewiduje z tego tytułu dodatkowych płatności. 

2.2.9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia 
Jakości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych. 

2.2.10. Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na własny 
koszt. 

2.2.11. Wykonawca zapewni zaplecze budowy i udostępni Zamawiającemu: 
min. 1 pomieszczenie biurowe o powierzchni 25 – 35 m2, wraz z instalacją 
elektryczną oraz linią telefoniczną 
Pomieszczenia muszą być wyposażone w meble: 

o minimum 2 kompletów biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o 
wymiarach 140x80 

o minimum 2 szafy pełnych zamykanych na klucz o wymiarach  
o minimum 180x40x80,minimum 2 krzesła obrotowych 
o wieszak na ubrania 

-    wykonawca zapewni dostęp do sali konferencyjnej 

 pomieszczenia biurowe wraz z instalacją elektryczną oraz linią telefoniczną, 

 laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wyłącznie do dyspozycji zespołu nadzoru, 
realizujące drukowanie, skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. Urządzenie 
powinno posiadać parametry nie gorsze niż: wydruk 25 str./min, dwie szuflady 
A3 i A4, funkcję drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny 
podajnik dokumentów do formatu A3 włącznie z automatycznym obracaniem.  

 Pomieszczenie sanitarne 
W pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić w sposób stały środki 
higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 
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 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystości, 
bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z 
wyposażeniem. Zaplecze (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego 
pobytu ludzi – w domyśle nie dotyczy pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i 
socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający utrzymanie właściwej 
dla komfortu pracy temperatury – w sezonie „grzewczym” grzejników. 

2.2.12. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sali konferencyjnej odpowiedniej 
wielkości w celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych. 

2.2.13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na swój koszt w w/w pomieszczeniach 
czystości. 

2.2.14. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza 
do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w 
terminie 14 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia 

2.2.15. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi 
wytycznymi oraz dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione 
innymi, a wykonane obiekty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.16. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych 
przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów 
i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie 
koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych 
instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone. 

2.2.17. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie 
zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót. 

2.2.18. Wykonawca poniesie koszty związane z czasowym zajęciem nieruchomości w celu 
przeprowadzenia robot budowlanych. 

2.2.19. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 

2.2.20. Odpady z rozbiórki: 
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 
z rozbiórki oraz z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez 
siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty 
za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

2.2.21. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: 
Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub 
robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). 

2.2.22. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. 

2.2.23. Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

 Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i będąca w posiadaniu 
Wykonawcy i Zamawiającego: 

o Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujące przedmiot 
zamówienia, 
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o Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych - uzyskana 
przez Wykonawcę, 

 Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
ceny przedmiotu zamówienia, 

 Pozostałe dokumenty budowy: 
o protokoły przekazania terenu budowy, 
o umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - 

prawne, 
o protokoły odbioru robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o dokumenty zastosowanych materiałów (aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności, atesty higieniczne, 
o korespondencja prowadzona w czasie budowy. 

2.2.24. Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy, w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.2.25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Robót pomiarowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

2.2.26. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco 
obsługiwał roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną 
dokumentację powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi 
Wykonawca. Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, 
będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

2.2.27. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów kanalizacyjnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
2.2.28. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
2.2.29. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi 

należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 

2.2.30. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy i poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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2.2.31. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 

2.2.32. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.2.33. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.34. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

2.2.35. Wykonawca w ramach ceny przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego i oznakowania robót podczas wykonywania 
projektowanych prac oraz wypełnienia warunków uzgodnień w tym zakresie.  

2.2.36. Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty 
teren. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren 
do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole 
udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla tego terenu (ujęte w załączonych do 
Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków 
uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź 
użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

2.2.37. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 
w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub 
aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 
materiałów. 

2.2.38. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą 
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gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez 
Zamawiającego do Robót. 

2.2.39. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  
przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą 
odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

2.2.40. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram robót, związanych z realizacją robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za 
jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w 
planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości 
(głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, 
bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru 
wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, 
aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

2.2.41. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie 
wykonawczym. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 15 cm przy 
zagęszczaniu ręcznym, 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym." 

2.2.42. Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków 
Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy lub Warunków Technicznych i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponowne 

2.2.43. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, Badanie i pomiary 
szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

 Badanie odchylenia osi rurociągu, 

 Sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową, 

 Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 Sprawdzenie zasypania rurociągów wraz z oznakowaniem, 

 Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowaną armaturę, rurociągi 
i kształtki. 
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2.2.44. Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających. 
 

 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 

B.1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 

Zamawiający posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – załącznik nr 4 do PFU. 
 

B.2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZJACE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 
 

Zamawiający przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę udostępni Wykonawcy 
oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 
nieruchomościach objętych zadaniem inwestycyjnym. 

 
 

B.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z poź. zm) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 
602 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami). 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
11. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. 
U. poz. 462) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 7 
sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 3 września 2013 r.) 

16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

18. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 
zmianami) 

19. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. 
U.. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) 

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi zmianami) 

22. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z 
późniejszymi zmianami); 

23. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

24. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami) 

25. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 2087 r.) 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
27. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1229) 
28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 
29. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) 

30. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
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oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579); 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 
80, poz. 563); 

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1118); 

34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 
417); 

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70); 

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu 
ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki 
wprowadzane do wód lub ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar 
pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400); 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758); 

39. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 
1640); 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573); 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554); 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490); 

44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

45. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466). 

46. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 
późniejszymi zmianami); 

47. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
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wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z 
późniejszymi zmianami); 

48. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987) 

49. Wszelkie inne niezbędne do zrealizowania inwestycji w sposób kompletny pod każdym 
względem oraz z punktu widzenia celu i funkcjonalności wskazanych przez 
Zamawiającego; 

50. Inne wymagane do kompletnego pod każdym względem zaprojektowania, wybudowania 
i oddania do użytku przedmiotu zamówienia. 
 

 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PFU  

L.p. Tytuł rysunku Liczba 

1.  
Mapa do celów projektowych 
Zamawiający udostępni także wersję edytowalną po podpisaniu umowy.  

1 egz.  

2.  
„Sprawozdaniem z badań geologicznych dla oceny warunków gruntowo 
- wodnych na potrzeby budowy hali do obsługi autobusów szynowych w 
Legnicy” 

1 egz. 

3.  

Koncepcja programowo – przestrzenna układu torowego bocznicy 
kolejowej Kolei Dolnośląskich na działce nr 5/1 dla budowy hali obsługi 
autobusów szynowych wraz ze wskazaniem możliwości lokalizacji hali 
obsługi i koniecznych przyłączy oraz dróg dojazdowych i manewrowych 
(technicznych). 
Zamawiający udostępni także wersję edytowalną po podpisaniu umowy 

1 egz. 

4.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia z dnia 21.03.2016  

1 egz. 

5.  
Mapa terenu wraz z naniesionymi przyłączami wykonanymi przez 
Zamawiającego 

1 egz. 

6.  Uproszczona wizualizacja  1 egz. 

7.  Uzgodnienie PKP ZLK Wrocław z dnia 17.08.2016 1 egz. 

8.  Warunki przyłączenia od PKP Energetyka z dnia 08.07.2016 1 egz. 

 


