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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
 
1. Przedmiot zamówienia 
 
Budowa  dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (kładkami pieszo-rowerowymi), budowa 
chodników, pochylni, schodów terenowych, przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka 
Rychlewskiego, przebudowa drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej infrastruktury 
technicznej, w tym sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową kolidującej infrastruktury w ramach zadania: 

"BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY 
BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU", 

realizowanego w trybie „projektuj i buduj”. W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt wykonawczy  
uszczegóławiający projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę Nr 2248/2020 z dnia 
09.11.2020 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania.  

2. Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie 
 

Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie wielkopolskim w mieście Poznań pomiędzy Berdychowem, 
Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem.  

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 
Obr. 0051 Poznań ark. 32 dz. nr 20/6, 21, 22/1, 22/2;  
Obr. 0004 Sródka ark. 15 dz. nr 39, 40, 37/70, 1/13, 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/35, 1/36, 37/69, 37/63, 1/24, 1/38, 
1/26, 1/33, 1/32; ark. 16 dz. nr 93/12, 93/11; ark 17 dz. nr 1, 2, 4;  

 
 

3. Nazwy i kody kategorii robót (kody CPV) 
 
W ramach zamówienia planowane jest wykonanie prac o następujących nazwach  
i oznaczeniach klasyfikacyjnych: 

o 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
o 71322300-4 Usługi projektowania mostów, 
o 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne, 
o 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
o 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
o 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
   roboty ziemne  
o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
o 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
o 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
o 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej  
o 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
o 45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, dróg  
o 45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu  
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o 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  

o 45340000-2 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
o 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
o 71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
o 71500000-3   Usługi związane z budownictwem  
o 71600000-4   Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji  
    technicznej  
o 71900000-7   Usługi laboratoryjne  
o 77300000-3   Usługi ogrodnicze  

 
 

4. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

MIASTO POZNAŃ mające swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP  2090001440, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Ludów 2, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 
5. Osoby opracowujące Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

PFU został opracowany przez następujące osoby: 

1. mgr. inż. arch Błażej Szurkowski 
 

2. mgr. inż. arch Bartosz Gurawski 
 

3. dr inż. Grzegorz Ratajczak 
 

4. mgr inż. Grzegorz Kurkowiak 
 

5. mgr inż. Tomasz Bartkowiak  
 

6. mgr inż. Przemysław Konieczka  
 

7. mgr inż. Jerzy Bednarek 
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Spis treści: 
I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry zakresu robót 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Uwarunkowania ogólne 
1.2.2. Opis stanu istniejącego  

1.2.2.1. Ogólne zagospodarowanie terenu 
1.2.2.2. Istniejąca zabudowa 
1.2.2.3. Istniejąca sieć drogowa 
1.2.2.4. Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej 
1.2.2.5. Charakterystyka istniejącej zieleni 
1.2.2.6. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

1.2.3. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe` 
1.2.4. Ogólne założenia funkcjonalne według ww. projektu budowlanego: 
1.2.5. Bilans powierzchni terenu 
1.2.6. Informacje uzupełniające 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – 
kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
2.2. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych według ww. projektu 

budowlanego: 
2.2.1. Drogi 
2.2.2. Obiekty inżynierskie 

2.2.2.1. Obiekty mostowe – kładki pieszo-rowerowe 
2.2.2.2. Schody skarpowe 
2.2.2.3. Pochylnia – mury oporowe 
2.2.2.4. Przepusty  
2.2.2.5. Płyta żelbetowa przy drzewach nr 64 i 66  w ciągu DPR NR 4 

2.2.3. Urządzenia elektroenergetyczne 
2.2.3.1. Usunięcie kolizji 
2.2.3.2. Zasilanie oświetlenia dróg pieszo-rowerowych oraz kładki 
2.2.3.3. Oprawy oświetleniowe 
2.2.3.4. Widoczność na przejściach dla pieszych 
2.2.3.5. Prowadzenie kabli w ziemi 
2.2.3.6. Ochrona przeciwporażeniowa 
2.2.3.7. Oprawy słupowe w strefie zalewowej  

2.2.4. Urządzenia teletechniczne 
2.2.4.1. Stan istniejący 
2.2.4.2. Stan projektwany 

2.2.4.2.1. Szafa teletechniczna WZKiB 
2.2.4.2.2. Kamery monitoringu 
2.2.4.2.3. Licznik rowerowy 
2.2.4.2.4. Koordynacja z miejską siecią światłowodową 

2.2.4.2.5. Usunięcie kolizji .  
2.2.4.2.6. Kanalizacja kablowa – kanał technologiczny 
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2.2.4.2.7. System inteligentnego udźwiękowienia i autodeskrypcji punktów w przestrzeni 
publicznej. 

2.2.5. Kanalizacja deszczowa  
2.2.5.1. Odwodnienie projektowanej kładki pieszo – rowerowej 
2.2.5.2.  Odwodnienie projektowanej pochylni pieszo-rowerowej 
2.2.5.3. Odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania 
2.2.5.4. Przebudowa kolektora deszczowego DN1200 
2.2.5.5. Budowa przepustów pod projektowanymi schodami terenowymi I zjazdem z 

 pochylni pieszo-rowerowej 
2.2.5.6. Odmulenie/ renowacja fragmentów rowów odwadniających skarpy terenu 

 zalewowego   
2.2.5.7. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 
2.2.6. Mała architektura 

2.2.6.1.  Ławy parkowe 
2.2.6.2. Śmietniki 
2.2.6.3. Stojaki na rowery 
2.2.6.4. Elementy Systemu Informacji Miejskiej 

2.2.7. Zieleń 
2.2.7.1. Zabezpieczenie zieleni na placu budowy 
2.2.7.2. Wycinka drzew i krzewów 
2.2.7.3. Nasadzenia kompensacyjne 
2.2.7.4. Przesadzenia 
2.2.7.5. Pozostałe nasadzenia 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.3.1. Specyfikacje techniczne – w zakresie dokumentacji projektowej 

2.3.1.1. Wykonawca w ramach obowiązku dotyczącego Dokumentacji Projektowej, 
przeprowadzi wszystkie niezbędne działania do prawidłowego jej opracowania zgodnie z 
przedmiotem inwestycji,  
a w szczególności: 

2.3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
2.3.2. Specyfikacje techniczne – w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.3.2.2.  Podstawowe definicje 
2.3.2.3. Przekazanie terenu budowy 
2.3.2.4. Dokumentacja projektowa 
2.3.2.5. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
2.3.2.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
2.3.2.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   
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2.3.2.8. Ochrona przeciwpożarowa.   
2.3.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.   
2.3.2.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.   
2.3.2.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
2.3.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   
2.3.2.13. Ochrona i utrzymanie robót 
2.3.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
2.3.2.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
2.3.2.16. Wykopaliska 
2.3.2.17. Zaplecze Zamawiającego(o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
2.3.2.18. MATERIAŁY 
2.3.2.19. SPRZĘT 
2.3.2.20. TRANSPORT 
2.3.2.21. WYKONANIE ROBÓT 
2.3.2.22. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.3.2.23. Dokumenty budowy 
2.3.2.24. Obmiar robót 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
3. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę w trybie „zaprojektuj  i wybuduj” zadania pod 

nazwą:  

„BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY 

BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU”, 

polegającego na budowie  dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (kładkami pieszo-

rowerowymi), budowa chodników, pochylni, schodów terenowych, przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i 

prof. Jacka Rychlewskiego, przebudowa drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej 

infrastruktury technicznej, w tym sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji 

deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury  

 

Założonym efektem inwestycji jest wykonanie połączenia komunikacji pieszej i rowerowej między terenami 

położonymi w rejonie kampusu Politechniki Poznańskiej i terenami nad jeziorem Malta, oraz centrum miasta 

Poznania. Dodatkowym zakładanym efektem inwestycji jest aktywizacja południowej części Ostrowa 

Tumskiego tzw. „Cypla Nadwarciańskiego” 

 

Zadanie obejmuje w szczególności: 

a) realizację prac projektowych polegających na sporządzeniu Projektów Wykonawczych, dokumentacji 

powykonawczej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, 

pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

b) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym PFU oraz 

zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę. Projekt 

techniczny (?) i wykonawczy winien być opracowany jako rozwinięcie, i uszczegółowienie projektu 

budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego, zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę Nr 

2248/2020 z dnia 09.11.2020 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania , będących załącznikami do 

niniejszego PFU, 

c) wszelkie inne obowiązki wskazane w treści niniejszego PFU, Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Umowie oraz pozostałych dokumentów stanowiących ich integralne załączniki, w tym w 

razie konieczności, zamienne Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych, 

ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych 

organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury. 
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Ogólny zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia: 

a)  Roboty drogowe w zakresie: 

• dróg pieszo-rowerowych, 

• chodników, 

• pochylni, 

• schodów 

• przebudowy odcinka ul. Rychlewskiego z włączeniem w ul. Berdychowo 

b)  Obiekty inżynierskie: 

• Kładki pieszo rowerowej na rzeką Wartą 

• Kładki pieszo-rowerowej nad cybińskim kanałem ulgi 

c) Przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w zakresie: 

• sieci teletechnicznych, 

• sieci elektroenergetycznych 

• sieci kanalizacji deszczowej 

d) Budowy infrastruktury towarzyszących w zakresie: 

• oświetlenia,  

• kanalizacji teletechnicznej i monitoringu miejskiego 

• kanalizacji deszczowej,  

e) Budowy elementów małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery, elementy systemu informacji 

miejskiej) 

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości wskazuje się, iż ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

użyte zostaną nazwy Stron kontraktu tj. Zamawiający i Wykonawca, odpowiednie prawa i obowiązki odnoszą 

się także odpowiednio, do podmiotów i osób reprezentujących te Strony, takich jak np.: Inżynier Kontraktu, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca, Projektant, Kierownik Budowy, itp. 

1.1. Charakterystyczne parametry zakresu robót 

Charakterystyczne parametry zakresu robót określone zostały w następujących opracowaniach, będących 

załącznikami do niniejszego PFU: 

 

•  Projekt Budowlany p.n. Budowa dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi 

(kładkami pieszo-rowerowymi), budowa chodników, pochylni, schodów terenowych, 

przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, przebudowa drogi 

pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym 

sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową kolidującej infrastruktury w ramach zadania: "BUDOWA KŁADKI PIESZO-

ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY BERDYCHOWEM, 

OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU" – załącznik nr 1 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8 

• Przedmiar Robót – załącznik nr 9 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Uwarunkowania ogólne 

Główne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wyrażone opisem stanu 

faktycznego, zostały zawarte w pkt. 1.2.2 niniejszego PFU. Niemniej jednak Wykonawca przed sporządzeniem 

swojej oferty, dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, jest zobowiązany zapoznać się z 

zagospodarowaniem oraz istniejącym uzbrojeniem obszaru Inwestycji jak i uwarunkowaniami terenów 

przyległych. Działanie o którym mowa w zadaniu poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawcę 

niezbędnych danych do prawidłowej wyceny niniejszego zadania, które stanowić będą uzupełnienie dla 

informacji zawartych w niniejszym PFU. W tym miejscu należy wskazać, że dla wypełnienia obowiązków 

Wykonawcy o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiał pomocniczy służyć mogą dokumenty 

załączone do niniejszego PFU, a w szczególności: 

 

•  ZAŁĄCZNIK 1 – Projekt Budowlany p.n. Budowa dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami 

mostowymi (kładkami pieszo-rowerowymi), budowa chodników, pochylni, schodów 

terenowych, przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, 

przebudowa drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej infrastruktury 

technicznej, w tym sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji 

deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w ramach zadania: "BUDOWA 

KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY 

BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU" 

•  ZAŁĄCZNIK 2 – Mapa do celów projektowych 

• ZAŁĄCZNIK 3 – Operat Dendrologiczny 

•  ZAŁĄCZNIK 4 – Program badań archeologicznych 

•  ZAŁĄCZNIK 5 – Projekt Wykonawczy posadowienia fundamentów autorstwa Autostrada D/C 

Sp. z o.o. oraz GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. z czerwca 2020 r. 

•  ZAŁĄCZNIK 6 – Opinia Geotechniczna Autorstwa GT-Projekt Sp. z o.o & Co Sp. K. z marca 

2020 r.  

•  ZAŁĄCZNIK 7 – Koncepcja oświetlenia Kładki Berdychowskiej  

•  ZAŁĄCZNIK 8 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

•  ZAŁĄCZNIK 9 – Przedmiar Robót 

• ZAŁĄCZNIK 10 – Projekt oznakowania żeglugowego oraz oznakowania szlaku 

• i organizacji ruchu żeglugowego na czas budowy kładki nr 1 nad Wartą 

• ZAŁĄCZNIK 11 – Decyzja Pozwolenia na budowę nr 2248/2020 z dnia 09.11.2020 r. wydana 

przez Prezydenta Miasta Poznania 

 

Ze względu na rozległy obszar inwestycji oraz okres przeznaczony na zaprojektowanie oraz wykonanie robót 

budowlanych szacowany na ok. 2 lata Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że na różnych etapach 

prowadzenia niniejszej inwestycji, będzie konieczna współpraca oraz koordynacja z podmiotami trzecimi, które 
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będą realizowały działania projektowe lub budowlane ingerujące technicznie lub organizacyjnie w przedmiot 

zadania pn. „BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY 

BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU”.  

Koordynacja działań projektowych oraz budowlanych ingerujących technicznie oraz organizacyjnie w 

przedmiot zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

1.2.2. Opis stanu istniejącego  

1.2.2.1. Ogólne zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach administracyjnych miasta Poznania w rejonie Chwaliszewa, 

Ostrowa Tumskiego i Berdychowa. 

Na zachodnim brzegu rzeki Warty (rejon Chwaliszewa) na górnym oraz dolnym poziomie wałów 

przeciwpowodziowych znajdują się drogi pieszo-rowerowe z infrastrukturą oświetleniową. W bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanego zachodniego przyczółku kładki znajduje się pochylnia dla rowerzystów i osób 

niepełnosprawnych oraz schody terenowe prowadzące na dolny poziom terenów zalewowych w korycie rzeki 

Warty. W miejscu projektowanego zachodniego przyczółku kładki znajduje się obecnie kompleks „Kontener 

Art” kolidujący z projektowaną inwestycją .  

Rejon południowej części Ostrowa Tumskiego tzw. „Cypel Nadwarciański” jest obecnie niezagospodarowany – 

łąki. Od północy teren inwestycji graniczy z zabudową jednorodzinną - szeregową. 

Po stronie Berdychowa, na obszarze inwestycji znajduje się istniejący układ dróg i ciągów pieszych i pieszo-

rowerowych, w który włączony zostanie projektowana inwestycja.    

1.2.2.2. Istniejąca zabudowa 

Na terenie objętym inwestycją nie występuje zabudowa o charakterze stałym.  

1.2.2.3. Istniejąca sieć drogowa 

W obszarze projektowanej inwestycji występuje skrzyżowanie dróg ul. Prof. Jacka Rychlewskiego z ul. 

Berdychowo, ul. Wieżowa  oraz szereg dróg pieszych i pieszo-rowerowych. 

1.2.2.4. Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej 

W liniach określających zakres inwestycji znajdują się następujące urządzenia: 

• elektroenergetyczne,  

• teletechniczne, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• kanalizacji deszczowej, 

1.2.2.5. Charakterystyka istniejącej zieleni 

Na badanym terenie występują krzewy w dużym rozproszeniu. Wśród krzewów podczas inwentaryzacji zieleni 

stwierdzono przede wszystkim gatunki:  dzika róża Rosa canina i bez czarny Sambucus nigra. Podczas 

inwentaryzacji stwierdzono ponad 20 gatunków drzew, dokonano pomiaru ponad 200 drzew (w tym wiele 

drzew było wielopiennych). Wśród drzew znalazły się drzewa owocowe. Wykaz zinwentaryzowanych 

gatunków drzew przedstawia tabela zawarta w operacie dendrologicznym. Na zinwentaryzowanych drzewach 

i krzewach nie stwierdzono gatunków chronionych. 
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1.2.2.6. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

W rejonie zachodniego przyczółku kładki nad rz. Wartą znajduje się kompleks tymczasowych kontenerów 

„Kontener Art.” o charakterze usługowo-rekreacyjnym. W ramach realizacji niniejszej inwestycji konieczne jest 

jego przearanżowanie w uzgodnieniu z właścicielem oraz Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do 

pełnej koordynacji działań związanych z ww. kompleksem. 

1.2.3. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe` 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów zostały zdefiniowane w projekcie budowlanym pn:  

„Budowa dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (kładkami pieszo-rowerowymi), budowa 

chodników, pochylni, schodów terenowych, przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka 

Rychlewskiego, przebudowa drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej infrastruktury 

technicznej, w tym sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz 

z przebudową kolidującej infrastruktury w ramach zadania: 

"BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ,  

POMIĘDZY BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU"”, 

Stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 

Równocześnie wskazuje się, że wyżej wymienione opracowanie należy czytać łącznie z standardami 

obowiązującymi w Mieście Poznań, jak również postanowieniami przedmiotowego PFU. Uzupełniając należy 

dodać, że w kontekście niniejszego opracowania jako załącznik traktowane są również dokumenty 

standaryzujące poszczególne elementy infrastruktury miejskiej, zamieszczone na stronach internetowych 

Miasta Poznań oraz jego jednostek organizacyjnych. Podsumowując stwierdza się, że charakterystykę 

funkcjonalno – użytkową Inwestycji, stanowi suma danych zawartych w opracowaniach i dokumentach, o 

których mowa w zdaniach poprzedzających. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

musi uwzględnić aktualne na dzień jej opracowania warunki i wytyczne. 

Od strony formalnej natomiast, przedmiotowa inwestycja w zakresie zdefiniowana jest w decyzji o 

zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i pozwoleniu na budowę Nr 2248/2020 z dnia 

09.11.2020 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. 

Katalog wytycznych w zakresie oczekiwań funkcjonalno – użytkowych w odniesieniu do przedmiotu 

opisywanej Inwestycji uzupełniają niżej wymienione dokumenty, stanowiące standardy Miasta Poznań w 

zakresach zgodnych ze swoją treścią: 

 

• Zarządzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018 r.  

w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania 

(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html). 

• Załącznik do zarządzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019 

r., w sprawie standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta 

Poznania (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-

standardy,p,3842,34471.html),  

•  „Wytyczne kolorystyczne elementów infrastruktury”, 

(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-

wytyczne,p,3842,37672.html),  

http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html
http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html
http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-standardy,p,3842,34471.html
http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-standardy,p,3842,34471.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
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• „Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodników” 

(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-

kierunkowe,p,3842,34469.html), 

• Katalogiem Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-

poznania,p,3842,31711.html), 

• Wytyczne dla Systemu Informacji Miejskiej (http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-

informacjimiejskiej,p,3842,39651.html). 

 

1.2.4. Ogólne założenia funkcjonalne według ww. projektu budowlanego: 

• Projektowana przeprawa składa się z dwóch obiektów mostowych – większego, 

przerzuconego nad rzeką Wartą i drugiego, o mniejszej rozpiętości, łączącego cypel Ostrowa 

Tumskiego z Berdychowem nad nurtem kanału ulgi. Całość w sposób intuicyjny łączy tereny 

Starego Miasta z południową częścią Ostrowa Tumskiego, Kampusem Politechniki i jeziorem 

Maltańskim. 

• Dostosowanie projektowanych rzędnych wjazdów/wejść na kładkę do istniejącej struktury 

ukształtowania terenu zapewnia płynny ruch oraz umożliwia swobodny dostęp do terenów 

rekreacyjnych na cyplu nadwarciańskim.  

• Struktura kładki, jej forma oraz przebieg zapewniają możliwość realizacji w dalszych etapach 

przeprawy drogowej - mostu Berdychowskiego.  

• Od strony Berdychowa, ruch rowerowy wpina się w istniejącą Wartostradę za pomocą zjazdu 

zaprojektowanego po północnej stronie Kładki, od ul. Prof. Jacka Rychlewskiego.  

• Od strony Berdychowa, piesi mają dostęp do Wartostrady za pomocą schodów 

zaprojektowanych po południowej stronie kładki, via-a-vis budynku Centrum Wykładowego 

Politechniki Poznańskiej. 

• Od strony Chwaliszewa kładka łączy się z ciągami pieszo-rowerowymi biegnącymi wzdłuż ul. 

Ewangelickiej oraz parku w starym korycie Warty.  

• Zakładamy, że istniejąca pochylnia przy wylocie starego koryta Warty jest wystarczająca do 

zapewnienia rowerzystom płynnego przemieszczania się z Kładki na dolny ciąg Wartostrady. 

• Od strony Chwaliszewa, piesi mogą korzystać z nowych schodów zaprojektowanych po 

południowej stronie kładki – na wysokości Gazowni.  

• Pośrodku cypla w południowej części Ostrowa Tumskiego projektowane jest połączenie kładki 

z ul. Wieżową nowym ciągiem pieszo-rowerowym. 

• W południowej części Ostrowa Tumskiego przewiduje się wykonanie ciągów pieszych 

betonowych, oraz w formie utwardzonych ścieżek gruntowych, prowadzących do punktu 

widokowego zlokalizowanego na zakończeniu górnego poziomu cypla. Na obszarze „Cypla 

Nadwarciańskiego” projektuje się tereny rekreacyjne wyposażone w elementy małej 

architektury takie jak ławy parkowe, śmietniki, stojaki na rowery. 

 

 

http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacjimiejskiej,p,3842,39651.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacjimiejskiej,p,3842,39651.html
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1.2.5. Bilans powierzchni terenu 

• Powierzchnia terenu inwestycji -  około 34 020 m2 

• Powierzchnia zabudowy obiektów – około 3790 m2 

o Kładka nad Wartą (most nr 1) – około  1710 m2 

o Kładka nad cybińskim kanałem ulgi (most nr 2) - około 1145 m2 

o Schody terenowe na zachodnim brzegu Warty - około 97 m2 

o Schody terenowe na wschodnim brzegu Wary - około 84 m2 

o Schody terenowe na wschodnim brzegu kanału ulgi - około 96 m2 

o Pochylnia rowerowa i dla NP. na wschodnim brzegu ulgi - około 540 m2 

o Ławy terenowe - około 125 m2 

• Powierzchnia dróg utwardzonych pieszych i pieszo-rowerowych – około 3 570 m2 

• Powierzchnia dróg gruntowych - około 275 m2 

• Powierzchnia terenów biologicznie czynnych – około 28 350 m2 

 

1.2.6. Informacje uzupełniające 

 

• Na etapie opracowania projektu wykonawczego należy w porozumieniu z Zamawiającym 

uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków rodzaj nawierzchni dróg pieszo-rowerowych, 

szczegółowe rozwiązania w zakresie małej architektury i elementów infrastruktury technicznej 

towarzyszącej kładce, zgodnie z Pozwoleniem nr 638/2020 z dnia 28.07.2020 r wydanym 

przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy opracować i uzgodnić z ZDM 

Poznań technologię utrzymania czystości obiektu. 

 

• Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, do 

opracowania i uzgodnienia z ZDM Poznań technologii zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji, technologii wymiany balustrad i opraw oświetleniowych oraz technologii 

czyszczenia systemu odwodnienia obiektu. 

 

• Na etapie opracowania projektu budowlanego założono, iż na kładkach obowiązywać będzie 

ruch mieszany pieszo-rowerowy (Odstępstwo od standardów rowerowych – pismo ZDM z 

dnia 29.07.2019r. znak IRI.II.224.24.007.2019). Na etapie opracowania projektu 

wykonawczego należy wykonać ponowną analizę rozwiązań związanych z separacją ruchu 

pieszego i rowerowego na planowanych obiektach inżynierskich i uzgodnić ten zakres z 

Zamawiającym. W przypadku zmiany decyzji w zakresie organizacji ruchu uzyskać stosowne 

uzgodnienia jednostek miejskich, jak również dostosować układ małej architektury na 

kładkach (lokalizacje ławek) do skorygowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym detalu rozwiązania w zakresie 

balustrad montowanych na kładkach. W projekcie budowlanym przyjęty jest wariant o 
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wysokości 140 cm, zgodny ze Standardami Rowerowymi Miasta Poznania. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykonania balustrady o wysokości niższej niż przyjęta w projekcie 

budowlanym (jednak nie niższej niż 120 cm) pod warunkiem wykonania analizy statyczno-

wytrzymałościowej oraz uzyskania uzgodnienia z jednostką zarządzającą – ZDM Poznań. W 

przypadku podjęcia decyzji o obniżeniu wysokości balustrady na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania odstępstwa od Standardów Rowerowych Miasta Poznania. 

Zamawiający zaznacza, iż sposób wykonania balustrady nie wpływa na wysokość ryczałtowej 

kwoty za wykonanie całości zadania.   

 

• Kompletny wielobranżowy Projekt Wykonawczy należy uzgodnić z właściwymi podmiotami, w 

tym z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu 

 

• Zaprojektować, uzyskać niezbędne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia oraz wybudować 

oświetlenie dojścia między schodami terenowymi po stronie Chwaliszewa a dolną 

Wartostradą.  

 

• W związku z prowadzeniem robót na terenach zalewowych rzeki Warty opracowano 

oznakowanie szlaku i organizacji ruchu żeglugowego na czas budowy kładki oraz docelowe 

oznakowanie żeglugowe stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego PFU. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i  

uzgodnieniem z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Należy wykonać oznakowanie 

szlaku żeglownego oraz wprowadzić organizację ruchu żeglugowego na czas budowy kładki. 

Wykonawca opracuje harmonogram prowadzonych robót na drodze wodnej, w tym terminarz 

planowanych zamknięć szlaku żeglownego i uzgodni go z interesariuszami prawa do 

korzystania z wód oraz z administratorem drogi wodnej – PGW Wodzy Polskie, RZGW w 

Poznaniu oraz z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.  W przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian w w/w opracowaniach Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje. 

 

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na stan magazynowy wymiennych modułów 

balustrad (tafle szklane, profile montażowe, pochwyty z oprawami świetlnymi). Należy 

przewidzieć po dwa elementy wymienne dla każdego segmentu indywidualnego 

(uwzględniając między innymi wymiary elementu). 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo 

– kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 

w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

 

W ramach zadania pod nazwą "BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ 

CYBINĄ, POMIĘDZY BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU"”, 

nie przewiduje się wykonywania obiektów kubaturowych. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Cechy obiektów budowlanych, dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych opisano następujących 
opracowaniach stanowiących załączniki do niniejszego PFU: 
 

•  ZAŁĄCZNIK 1 – Projekt Budowlany p.n. Budowa dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami 
mostowymi (kładkami pieszo-rowerowymi), budowa chodników, pochylni, schodów 
terenowych, przebudowa skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, 
przebudowa drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszącej infrastruktury 
technicznej, w tym sieci oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji 
deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w ramach zadania: "BUDOWA 
KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY 
BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU" 

•  ZAŁĄCZNIK 8 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

2.2. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych według ww. 
projektu budowlanego: 

2.2.1. Drogi 

Funkcjonalność komunikacyjną w obszarze projektowanych kładek zapewniono projektując drogi pieszo-
rowerowe umożliwiające: 

• połączenie z istniejącą „Wartostradą” po stronie Chwaliszewa, 

• połączenie z ul. Wieżową na terenie Ostrowa Tumskiego, 

• włączenie w ul. Berdychowo i ul. J. Rychlewskiego oraz połączenie z „Wartostradą” na 
 poziomie kanału Ulgi. 

 
Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego obejmuje budowę: 

• dróg pieszo-rowerowych, 

• chodników, 

• pochylni, 

• schodów 

• oraz przebudowę odcinka ul. Rychlewskiego z włączeniem w ul. Berdychowo 
 
Parametry techniczne 

DPR NR 1 - droga pieszo-rowerowa odc. Chwaliszewo-Berdychowo: 

• szerokość: 9,0 m 

• szerokość pobocza gruntowego: 1,00 m 

•  pochylenie poprzeczne 2,0% 

• pochylenie podłużne:  
o max – 5,82% 
o min – 1,00% 

• promienie łuków pionowych:  
o max – 1418,52m 
o min – 1417,63m 

 
DPR NR 2 - droga pieszo-rowerowa – pochylnia łącząca dolną „Wartostradę” z ul. Berdychowo: 

• szerokość: 4,0m 
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• szerokość pobocza gruntowego: 1,00 m 

• pochylenie poprzeczne: 0,0 -2,0% 

• pochylenie podłużne:  
o max – 5,00% 
o min – 0,68% 

• promienie łuków pionowych:  
o max – 200,0m 
o min – 30,0m 

 
DPR NR 3 - droga pieszo-rowerowa – odcinki górnej Wartostrady po stronie Chwaliszewa: 

• szerokość: 4,0 m 

• szerokość pobocza gruntowego: 1,00 m 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne 2,0% 

• pochylenie podłużne:  
o max – 3,5% 
o min – 0,3% 

• promienie łuków pionowych:  
o max – 300,0m 
o min – 200,0m 

 
DPR NR 4 - droga pieszo-rowerowa – włączenie w ul. Wieżową: 

• szerokość: 4,0 m 

• szerokość pobocza gruntowego: 1,00 m 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne 2,0% 

• pochylenie podłużne:  
o max – 3,9% 
o min – 1,0% 

• promienie łuków pionowych – 300,0m 
 
Droga powiatowa nr 5804P – ul. Berdychowo 

• klasa drogi - Z  

• prędkość projektowa – 40km/h 

• szerokość pasów ruchu: 2x3,0 m 

• szerokość pobocza gruntowego: 1,0 – 2,0m 

• pochylenie poprzeczne: 2,0% 

• pochylenie podłużne: 2,0% 
 
Droga wewnętrzna – ul. Rychlewskiego 

• prędkość projektowa – 30km/h 

• szerokość pasów ruchu: 2x3,0 m 

• szerokość pobocza gruntowego: 1,0 – 2,0m 

• pochylenie poprzeczne: 2,0% 

• pochylenie podłużne:  
o max – 2,2% 
o min – 1,2% 

• promienie łuków pionowych – 300,0m 

• szerokość drogi pieszo-rowerowej – 5,0m 

• pochylenie poprzeczne drogi pieszo-rowerowej: 2,0% 
 
Chodniki - szerokość: 2,0m ÷ 4,5m 
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Rozwiązanie wysokościowe/ukształtowanie terenu 

Rozwiązanie wysokościowe kładek zaprojektowano z uwzględnieniem: 

• geometrii kładek - określonej na etapie konkursu architektonicznego 

• zapewnienia skrajni żeglownej na rzece Warcie 

• wymagań przepływu wód powodziowych na rzece Warcie i Cybińskim Kanale Ulgi. 

 

W związku z powyższym rzędne kładek na wysokości przyczółków zostały wyniesione ok. 1,0m ponad 

istniejący teren a w ramach układu drogowego zaprojektowano: 

• przebudowę wysokościową odcinka ulicy Rychlewskiego z włączeniem w ulicę Berdychowo o 

łącznej długości ok. 77m, 

• przebudowę odcinka górnej „Wartostrady" na Chwaliszewie na długości ok. 112m. 

 

Rozwiązanie wysokościowe ulic, dróg pieszo-rowerowych, chodników, schodów i pochylni zaprojektowano w 

dostosowaniu do: 

• projektowanych rzędnych kładek, 

• istniejących rzędnych dróg i terenu. 

 

Wykonanie robót ziemnych polega na: 

• usunięciu warstwy humusu, 

• wykonaniu podstawowych robót ziemnych – wykopów i nasypów, 

• plantowaniu skarp nasypów i wykopów. 

 

Wymagania dla ruchu pieszego i rowerowego 

Zgodnie z założeniami określonymi na etapie konkursu architektonicznego projektowana inwestycja nie 

stanowi tylko ciągu komunikacyjnego, ale ma spełniać również funkcję rekreacyjną i wypoczynkową.  

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwa pieszych, przyjęto rozwiązanie w postaci ciągu 

pieszo-rowerowego (bez wyodrębnienia drogi rowerowej). 

W projekcie uwzględniono rozwiązania przyjazne wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych 

ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym 

zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Poznania. 

Między innymi na schodach i pochylni przewidziano spełniające wymagania balustrady i poręcze oraz 

zastosowano system Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych (FON) w postaci płyt betonowych 30x30cm. 

Szczegóły rozwiązań należy opracować na etapie projektu wykonawczego. 

Ze względu na geometrię kładek, założenia architektoniczne oraz lokalizację inwestycji w terenach 

zalewowych nie było możliwe spełnienie wymagań „Standardów technicznych i wykonawczych dla 

infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” w zakresie typu nawierzchni oraz parametrów związanych 

promieniami łuków poziomych i z pochyleniem podłużnym. 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano odstępstwo od w/w standardów – pismo ZDM z dnia 29.07.2019r. znak 

IRI.II.224.24.007.2019. 

Przewiduje się również lokalizację licznika rowerowego w postaci pętli indukcyjnych na odcinku drogi pieszo-

rowerowej pomiędzy kładkami.  
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Dla projektowanych rozwiązań uzyskano odstępstwo od standardów rowerowych 

Na etapie opracowania projektu wykonawczego należy ponownie uzgodnić organizację ruchu na 

kładkach z Zamawiającym i w przypadku zmiany decyzji w ww. zakresie uzyskać stosowne 

uzgodnienia, jak również dostosować układ małej architektury na kładkach (lokalizacje ławek) do 

skorygowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

 

Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano powierzchniowo częściowo na teren zielony przyległy do 

projektowanego układu drogowego częściowo do wpustów i odwodnienia liniowego a dalej do kanalizacji 

deszczowej lub rowów – wg opracowania branży kanalizacji deszczowej. 

2.2.2. Obiekty inżynierskie 

2.2.2.1. Obiekty mostowe – kładki pieszo-rowerowe 

W ciągu planowanej drogi pieszo - rowerowej zaprojektowano dwie niezależne konstrukcje kładek: 

• kładka nr I nad rzeką Wartą w km 241+338 - konstrukcja stalowa, jednoprzęsłowa o długości 

165 m z uwzględnieniem konstrukcji przyczółków i o szerokości od 9 m do 12 m,  

• kładka nr II nad Cybińskim Kanałem Ulgi w km 2+372 - konstrukcja stalowa, jednoprzęsłowa o 

długości 117 m z uwzględnieniem konstrukcji przyczółków i o szerokości od 9 m do 11 m.  

Obie konstrukcje kładek są analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Każda z dwu kładek jest konstrukcją składająca się z dwóch bliźniaczych, konstrukcyjnie zespolonych części, 

oddalonych od siebie o 0,7 m. Pomiędzy tymi częściami przewiduje się umieścić między innymi odwodnienie 

kładki, które zostanie umieszczone pomiędzy nimi i nie będzie zakłócać widoku ogólnego a jednocześnie 

elementy odwodnienia będą dostępne w celu ich ewentualnej rewizji i naprawy. Ponadto przerwa między 

kładkami posłuży również do przeprowadzenia przepustów (rur osłonowych) dla kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

Przyczółki obu kładek projektuje się jako masywne konstrukcje żelbetowe posadowione na poprzecznym i 

podłużnym układzie ścian szczelinowych zwieńczonych płytowym oczepem. Ściana przednia przyczółków 

będzie licować ze skarpami wałów przeciwpowodziowych. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie zakłóca 

światła przepływu wód powodziowych w obrębie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty i Cybińskim 

Kanałem Ulgi. Stalowe konstrukcje kładek będą zakotwione w korpusie przyczółków. 

Przewiduje się wykonanie korpusu przyczółków z układem ścian szczelinowych jako jedną konstrukcję pod 

obie bliźniacze części każdej kładki. Beton konstrukcji przyczółków wraz ze zwieńczającą ściany szczelinowe 

płytą oczepu co najmniej klasy C30/B37, stal zbrojeniowa klasy A-III i klasy ciągliwości C (np. gatunku 

BSt500). Beton do wykonania ścian szczelinowych klasy co najmniej C25/30. Stal zbrojeniowa klasy A-III i 

klasy ciągliwości C. 

Kładki będą wyposażone w szklane balustrady mocowane na skraju konstrukcji oraz ławki, które zostaną 

umieszczone w osi kładek. Ławki nie stanowią elementów stałego wyposażenia obiektu. 

Ważnym elementem architektonicznym obu projektowanych kładek będzie ich oświetlenie. Przewiduje się, że 

oświetlenie będzie miało charakter liniowy na całej ich długości. Oprawy oświetleniowe montowane będą w 

konstrukcji pochwytów balustrad. 
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2.2.2.2. Schody skarpowe 

W celu skomunikowania obiektu pomiędzy górnymi a dolnymi terenami w rejonie koryta rzeki Warty oraz 

kanału ulgi projektuje się schody skarpowe. Przewiduje się wykonanie schodów z betonu C25/30 zbrojonego 

stalą zbrojeniową klasy A-III o klasie ciągliwość C np. stal gatunku BSt 500.  

2.2.2.3. Pochylnia – mury oporowe 

W rejonie Berdychowa, po północnej stronie kładki projektuje się pochylnię łączącą dolną „wartostradę” z 

ciągiem pieszo rowerowym prowadzonym wzdłuż ul. prof. Jacka Rychlewskiego. Przewiduje się wykonanie 

murów oporowych pochylni z grodzic stalowych, o różnej długości,  zwieńczonych oczepem i obetonowanych 

w częściach zewnętrznych powierzchni betonem C25/30 zbrojonym stalą klasy A-III o klasie ciągliwości C np. 

stal gatunku BSt 500. Beton służący do wykonania zwieńczającego oczepu grodzic oraz na zewnętrznych 

powierzchniach winien spełniać warunki wyspecyfikowane w Tablicy 1 oraz spełniać kryteria jak dla betonu 

architektonicznego kategorii BA2. 

Alternatywnym rozwiązaniem murów oporowych może być konstrukcja z żelbetowych ścian szczelinowych o 

grubości 0,4 m. Ściany szczelinowe należy wykonać z betonu C25/30 i zbroić zbrojeniem klasy A-III o klasie 

ciągliwości C. W tym wypadku zewnętrzne powierzchnie ścian również muszą zostać doprowadzone do stanu 

odpowiadającego betonowi architektonicznemu kategorii BA2. 

2.2.2.4. Przepusty  

- o funkcji hydrologicznej (tylko dla przepuszczenia wód). 

2.2.2.5. Płyta żelbetowa przy drzewach nr 64 i 66  w ciągu DPR NR 4 

W celu ochrony systemu korzeniowego kasztanowców nr 64 i 66 projektuje się płytę żelbetową o długości 

6,0m i szerokości 2,0m z betonu C25/30 zbrojonego stalą zbrojeniową klasy A-III o klasie ciągliwość C np. stal 

gatunku BSt 500. Płyta zlokalizowana min. 15cm nad terenem położona na grodzicach stalowych, o długości 

2,0m,  zwieńczonych oczepem z betonu C25/30 zbrojonym stalą klasy A-III o klasie ciągliwości C np. stal 

gatunku BSt 500.  

2.2.3. Urządzenia elektroenergetyczne 

2.2.3.1. Usunięcie kolizji 

Usunięcie kolizji po stronie zachodniej (od strony Chwaliszewa)   

Projektowana kadka pieszo-rowerowa znajduje się w kolizji istniejącymi sieciami podziemnymi oraz 

istniejącymi oprawami oświetleniowymi zlokalizowanymi przy „wartostradzie” po stronie Chwaliszewa.  

Rozpoznano następujące instalacje wymagające przebudowy: 

a) Słupy oświetleniowe wraz z siecią kablową „wartostrady” należące do ZDM 

b) Słupy oświetleniowe wraz z siecią kablową „wartostrady” należące do ZZM 

c) Słupy oświetleniowe wraz z siecią kablową należące do operatora „Kontener ART” 

d) kabel SN-15kV nieokreślonego właściciela – prawdopodobnie nieczynny  

Dotyczy punktu „d”: W projekcie przyjęto, że kabel SN-15kV usytuowany pod projektowanym chodnikiem 

zabezpieczony zostanie osłoną rurową dwudzielną, bez zmiany lokalizacji i głębokości posadowienia kabla.  

Dotyczy punktu „c”: Słupy oświetleniowe wraz z ich kablami zasilającymi zostaną usunięte. 
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Dotyczy punktu „b”: Słupy oświetleniowe przesunięte zostaną w miejsca niekolizyjne i zasilone zostaną nową 

linią kablową przyłączoną do istniejącej mufa kablową, wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez ZZM oraz zgodnie z normą N-SEP-E-004. Unieczynnione odcinki linii kablowej należy 

zdemontować. Przy budowie nowej linii kablowej  stosować należy rury osłonowe DVR50.   

Dotyczy punktu „a”: Słup oświetleniowy przesunięty zostanie w miejsce niekolizyjne. Linia kablowa 

poprowadzona zostanie po nowej trasie wzdłuż projektowanych dróg pieszo-rowerowych. Nowy odcinek 

kablowy wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDM oraz zgodnie z normą N-

SEP-E-004 i przyłączyć należy do linii istniejącej poprzez mufy przelotowe. Kable znajdujące się w kolizji z 

projektowaną kładką oraz drogami należy zdemontować. Przy budowie nowej linii kablowej  stosować należy 

rury osłonowe DVR50.   

Uwaga! Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wykonać należy 

ręcznie. Na etapie wykonywania projektu wykonawczego należy poczynić odpowiednie uzgodnienia z 

właścicielami ww. przebudowywanych elementów.  

 

 

 

Usunięcie kolizji po stronie wschodniej  (od strony Berdychowa)   

W zakresie obszaru opracowania po stronie ul. Berdychowo znajdują się urządzenia i sieci należące do ZDM. 

Urządzenia nie znajdują się w bezpośredniej kolizji z nowymi budowlami oraz drogami, natomiast z uwagi na 

zmianie wysokości terenu o około +1m muszą ulec przebudowie. 

Przyjęto, że lokalizacje istniejących urządzeń i kabli nie ulegną zmianie, natomiast podczas budowy zmienić 

należy ich bezwzględną wysokość posadowienia, tak, by głębokość docelowa posadowienia kabli liczona od 

projektowanych nawierzchni wynosiła 80cm. Dodatkowo zmianie wysokości posadowienia podlegać będzie 

szafka oświetleniowa oraz istniejąca oprawa słupowa.  

Wszystkie kable muszą zostać ułożone w rurach osłonowych. Jeżeli wystąpi taka konieczność istniejące kable 

przedłużyć należy stosując mufy termokurczliwe. Przedłużenia kabli wykonać w pobliżu szafki oświetleniowej 

pod terenem nieutwardzonym.  Projekt wykonawczy przebudowy sieci po stronie ul. Berdychowo należy 

uzgodnić z ZDM Poznań. 

2.2.3.2. Zasilanie oświetlenia dróg pieszo-rowerowych oraz kładki 

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Enea Operator sp. z o.o. na terenie inwestycji, na 

Ostrowie Tumskim wybudowane zostanie przez Enea Operator sp. z o.o. złącze przyłączeniowo-pomiarowe 

wyposażone w zabezpieczenia przedlicznikowe 20A. Do złącza kablowego przyłączyć należy szafkę 

oświetleniową, która stanowić będzie punkt przyłączenia dla projektowanego oświetlenia. W szafce 

oświetleniowej znajdować się będzie rozdział zasilania na poszczególne obwody oświetleniowe. 

Zasilanie szaf sterujących oświetleniem kładki wykonane zostanie z szafki oświetleniowej kablami ziemnymi 

aluminiowymi typu YAKY 4x50. Szafy sterująco-zasilające zostały zlokalizowane w żelbetowej konstrukcji 

kładki. Detal wykonania wnęki dla szaf zasilająco-sterujących należy przedstawić w projekcie wykonawczym . 

W projekcie wykonawczym należy zweryfikować wartość zabezpieczenia przedlicznikowego oraz kabli 

zasilających uwzględniając faktyczne moce przyjętych opraw oświetleniowych.     

Projektowane oprawy oświetleniowe zostaną zasilone kablami prowadzonymi w konstrukcji żelbetowej w 

rurkach elektroinstalacyjnych usytuowanych w odpowiednio przygotowanych miejscach. Kable zasilające 

oprawy zlokalizowane w pochwycie balustrady kładki prowadzone będą w konstrukcji kładki oraz w pochwycie 
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balustrady. Zasilanie opraw w balustradzie musi odbywać się przy zastosowaniu napięcia bezpiecznego – 

zgodnie z polskimi normami. Metalową konstrukcję balustrady należy uziemić. Projekt wykonawczy musi 

uwzględniać detal wykonania uziemienia balustrady i pokazywać jej galwaniczne połączenie z konstrukcją 

mostu.  

Sterowanie oprawami, oświetleniowymi wykonać należy zgodnie z wytycznymi ZDM Poznań.   

2.2.3.3. Oprawy oświetleniowe 

Przykładowe typy opraw przedstawiono na schemacie oraz planie zagospodarowania terenu. 

Zaprojektowane oświetlenie spełnia dwie funkcje: 

• Funkcję oświetlenia ogólnego drogi pieszo-rowerowej 

• Funkcję oświetlenia iluminacyjnego eksponującego walory architektoniczne projektowanej 

budowli 

Projektowane oświetlenie kładki pieszo-rowerowej składa się z: 

• Opraw liniowych montowanych w pochwycie balustrady kładki – zasilanie napięciem 

bezpiecznym 

• Opraw iluminacyjnych montowanych w konstrukcji kładki 

Oprawy liniowe montowane w pochwycie balustrady będą zasilane i sterowane poprzez drivery zlokalizowane 

w szafach sterująco-zasilających w żelbetowej konstrukcji kładki. 

Zastosowane oprawy i słupy montażowe muszą być zgodne z „wytycznymi dla projektanta ZDM z dnia 

16.05.2019r.” i  posiadać następujące parametry: 

• 2 klasę ochronności 

• IP min 66 

• Źródło światła LED 

• Temperaturę barwową 4000K  

• układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o wartości  powyżej 

1,5kV 

• układ zasilający ma być wyposażony w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy z 

zewnętrznym komputerem w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności serwisowych 

Dodatkowo oprawy muszą posiadać następujące możliwości regulacyjne : 

• płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia w zakresie poziomu strumienia 

świetlnego jak i czasu dla każdej doby 

• regulację strumienia świetlnego 100 -10 % . 

Drivery opraw muszą posiadać interfejs 1-10V oraz DALI umożliwiający zintegrowanie oprawy z zewnętrznymi 

sterownikami umożliwiającymi komunikację z nadrzędnym systemem sterowania poprzez: 

• PLC – system sterowania gdzie komunikacja pomiędzy sterownikiem lokalnym a 

segmentowym odbywa się po sieci zasilającej. Dodawanie punktów do systemu jest ręczne, z 

poziomu platformy informatycznej.  

• RF – system gdzie komunikacja pomiędzy sterownikiem lokalnym, a jednostką centralną 

systemu, mogącą być zainstalowaną w szafie oświetleniowej, odbywa się drogą radiową 

zgodną ze standardem IEEE 802.15.4 tworząc sieć MESH.  

Zastosowane typy opraw w projekcie wykonawczym należy uzgodnić z ZDM Poznań.   
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2.2.3.4. Widoczność na przejściach dla pieszych 

W projekcie przyjęto, że widoczność pieszych na przejściach przez jezdnię zrealizowana zostanie poprzez 

wytworzenie wysokiego poziomu luminancji jezdni, tak, by piesi widoczni byli w dobrym ujemnym kontraście 

tzn. ciemna sylwetka na jasnym tle.  Powyższe rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązań przyjętych na 

wszystkich istniejących przejściach dla pieszych przez ulicę Berdychowo i Rychlewskiego. 

2.2.3.5. Prowadzenie kabli w ziemi 

Trasy kabli przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu PZT 01.  

Linie kablowe wykonać przewodami określonymi na planie sytuacyjnym , układając je zgodnie z N SEP E-004 

linią falistą. Projektowane kabel układać należy w ziemi na głębokości  mierzonej prostopadle od powierzchni 

ziemi do górnej powierzchni kabla, wynoszącej: 

• 70cm w stosunku do docelowego poziomu terenu na 10-cio centymetrowej podsypce z 

piasku- dotyczy kabli w terenach zielonych  

• 80cm w stosunku do docelowego poziomu drogi na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku- 

dotyczy kabli pod nawierzchniami utwardzonymi 

Kable zasypać należy piaskiem o grubości warstwy nie mniejszej od 10cm, a następnie żwirem lub pospółką 

zagęszczając tak, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1. 

Trasę linii kablowej oznakować folią czerwoną wykonaną z tworzywa sztucznego (dotyczy kabla SN-15kV) i 

niebieską (dotyczy kabli nN-0,4kV). Odległość folii od kabla wynosić winna 25cm. 

Przy zbliżeniach kabli nN-0,4kV z kablami SN-15kV zachować należy odległość 25cm. 

Skrzyżowania linii kablowych z innymi instalacjami podziemnymi oraz zbliżenia do nich i zbliżenia do 

ewentualnych obiektów budowlanych wykonać zgodnie z N SEP E-004 stosując rury grubościenne typu SRS. 

Istniejące kable w miejscach przejścia przez projektowane drogi zabezpieczyć należy rurami dwudzielnymi o 

średnicy fi=160mm. 

Co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyżowania) na kablach stosować oznaczniki z określeniem 

właściciela, typu kabla, adresu początku i końca linii i roku budowy. Przed przystąpieniem do robót ostateczną 

treść opasek kablowych należy ustalić w porozumieniu z oraz właścicielami sieci. 

Przed przystąpieniem do robót trasa linii kablowych winna być wytyczone przez uprawnionych geodetów.  

Przed zasypaniem kabli musi zostać wykonana przez uprawnionego geodetę geodezyjna dokumentacja 

powykonawcza. 

Wszelkie prace w pobliżu  istniejących  drzew wykonywać należy ręcznie. 

2.2.3.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę od porażeń przyjęto 2 klasę ochronności – dotyczy opraw słupowych 

Oraz napięcie bezpieczne – dotyczy opraw w pochwytach i balustradach. 

2.2.3.7. Oprawy słupowe w strefie zalewowej  

Dla opraw słupowych montowanych w strefie zalewowej przyjęto wytyczne eksploatacyjne analogiczne jak w 

zrealizowanym już projekcie oświetlenia „Wartostrady”: „Inwestor/użytkownik zobowiązany jest w trakcie 

eksploatacji instalacji oświetlenia do monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku 

wodowskazowego Poznań (M.Rocha) oraz śledzenia ostrzeżeń i meldunków hydrologicznych dotyczących 
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stanów wód rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejścia fali powodziowej - do niezwłocznego 

demontażu słupów oświetleniowych w strefie zalewowej. 

Zasilanie słupów zlokalizowanych w strefie zalewowej wykonać wydzielonym obwodem wyłączanym przed 

planowanym demontażem słupów. W przypadku demontażu słupa wystające odcinki kabli zasilające słup, 

zabezpieczyć mufą końcową termokurczliwą  SEMH4-K.” 

UWAGA! W projekcie wykonawczym należy zaprojektować dodatkowe oprawy doświetlające dojścia 

budowane w strefie zalewowej. Projekt uzgodnić należy w ZDM Poznań. Lokalizacja dodatkowych opraw, 

jeżeli będą  znajdowały się w strefie zalewowej, musi zostać uzgodniona przez PGW Wody Polskie. 

2.2.4. Urządzenia teletechniczne 

2.2.4.1. Stan istniejący 

Wartostrada - strona wschodnia: 

Wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej dolnego tarasu rzeki Warty zamontowano kamery obrotowe PTZ na słupach 

oświetlenia oraz kanalizację kablową typu RHDPE 3x40mm + pakiet mikrorur 1x [MTB WPW-MC-7x10/8mm] 

wraz z studniami kablowami typu SK-2. W kanalizacji kablowej ułożone są kable światłowodowe 12J na 

potrzeby zapewnienia transmisji z kamer monitoringu oraz kable zasilające. 

Węzłem okablowania światłowodowego dla kamer jest przełącznica światłowodowa w szafie elektrycznej, 

oznaczonej w projekcie pt. „Projekt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej „Wartostrada” na odcinku od mostu 

Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia i 

monitoringu wizyjnego, wzdłuż istniejącej ścieżki.” jako: SO1. Szafa kablowa elektryczna SO1 zapewnia 

łącznik kabla światłowodowego (24J) w kierunku istn. kabla 96J (relacja pl. Kolegiacki), znajdujący się w 

istniejącej studni kablowej. 

 

Wartostrada - strona zachodnia: 

• Wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej górnego tarasu rzeki Warty zmontowano kamery obrotowe 

PTZ oraz kanalizację kablową typu 1xPEØ110+ 4xRHDPEØ40mm wraz z studniami 

kablowymi typu SK-1, SKR-2 oraz SK-2. W kanalizacji kablowej ułożone są kolidujące 

poniższe kable światłowodowe: 

• Z-XOTKtsdD 12J relacji istniejąca szafa teletechniczna WZKiB zlokalizowana w Parku Stare 

Koryto Warty – złącze Z1 w rejonie kamery monitoringu nr M10. 

• Z-XOTKtsdD 24J relacji istniejąca szafa teletechniczna WZKiB zlokalizowana w Parku Stare 

Koryto Warty – sterownik sygnalizacji świetlnej ZDM w rejonie Mostu Rocha. 

2.2.4.2. Stan projektowany 

2.2.4.2.1. Szafa teletechniczna WZKiB 

ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ WZKiB 

Zasilanie projektowanej szafy teletechnicznej WZKiB z mocą przyłączeniową 2,0kW w układzie 1-fazowym na 

napięciu 230VAC należy wykonać w oparciu o warunki techniczne wydane przez ENEA Operator. 

Zaprojektowano szafę teletechniczną oraz złącze ZK1-1P wolnostojące z rozliczeniowym pomiarem energii. 

Należy wykonać przyłącze kablowe kablem YKY 3x10mm2 z listwy zaciskowej LZ w złączu kablowo 

pomiarowym ZK1-1P do projektowanej szafy teletechnicznej WZKiB. 
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WYPOSAŻENIE SZAFY TELETECHNICZNEJ WZKiB 

W celu zapewnienia zasilania projektowanych urządzeń w energię elektryczną oraz dla potrzeb transmisji 

danych projektowaną szafę teletechniczną WZKiB należy wyposażyć w: 

• panele światłowodowe, 

• switche światłowodowe zarządzalne o parametrach przemysłowych, 

• organizery, 

• pachpanele RJ-45, 

• listwę zasilającą, 

• UPS, 

• urządzenia elektryczne. 

Wszystkie szczegóły w tym względzie, należy opracować i uzgodnić na etapie projektu wykonawczego. 

Ponadto, projektowana szafa teletechniczna WZKiB oraz jej wyposażenie powinno spełniać wymagania 

zawarte w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – Rozdział 2. 

Budowa infrastruktury teletechnicznej, punkt 2.6”. 

2.2.4.2.2. Kamery monitoringu 

Zastosowane kamery monitoringu powinny być kompatybilne z urządzeniami zastosowanymi  

na terenie Miasta Poznania przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zgodnie  

z „Wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – Rozdział 3. Urządzenia aktywne 

i oprogramowanie, punkt 1 oraz 2”. 

  

System monitoringu miejskiego projektuje się w oparciu o kamery stałopozycyjne IP oraz kamery 

szybkoobrotowe PTZ zamontowane w obszarze budowanej inwestycji oraz połączone z projektowaną szafą 

teletechniczną WZKiB. 

Wszystkie projektowane kamery muszą zostać podłączone i uruchomione w systemie monitoringu miejskiego 

miasta Poznania. Dla projektowanych kamer należy dostarczyć licencje niezbędne do włączenia ich do 

istniejącego systemu. Instalowany sprzęt powinien być nowy z gwarancją producenta obejmującą obszar 

Polski. Miejsca lokalizacji urządzeń powinny być każdorazowo uzgodnione z WZKiB.  

 
PRZYŁĄCZA DO KAMER MONITORINGU 

Na każdym słupie z kamerą monitoringu zaprojektowano skrzynkę hermetyczną. 

Do każdej skrzynki hermetycznej należy doprowadzić: 

• kabel zasilający typu YKY 3x2,5mm2, 

• kabel Z-XOTKtsd 4J  do transmisji danych 

Kable światłowodowe należy zakończyć w projektowanej szafie teletechnicznej WZKiB  

na projektowanej przełącznicy światłowodowej. Kable należy prowadzić w projektowanej kanalizacji kablowej.  

Od każdej skrzyński hermetycznej do kamery monitoringu należy doprowadzić: 

• kabel zasilający typu YKY 3x2,5mm2,  

• patchcord światłowodowy. 
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W odległości mniejszej niż 100m pomiędzy kamerą monitoringu a szafą teletechniczną WZKiB należy ułożyć 

dwa kable typu UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5. Jeden kabel należy wprowadzić bezpośrednio do kamery 

monitoringu, a drugi, rezerwowy, należy zakończyć w skrzyńce hermetycznej pozostawiając zapas niezbędny 

do podłączenia kamery. 

2.2.4.2.3. Licznik rowerowy 

System zliczania rowerów projektuje się w oparciu o pętle indukcyjne podłączone do licznika rowerowego. 

System zliczania musi być kompatybilny z systemem Eco Counter tak, aby dane ze wszystkich liczników w 

mieście były prezentowane na jednej stronie www. Pylon powinien posiadać wymiary 2300x600x150mm, a 

jego szata graficzna uzgodniona z ZDM.  

 

Pylon prezentujący wyniki zliczania musi być zgodny konstrukcyjnie i wizualnie z istniejącym systemem 

liczników zamontowanych na terenie Miasta Poznania. Zasilanie Pylona wykonać kablem YKY 3x2,5mm2 

prowadzonym z szafy teletechnicznej WZKiB. Kabel należy prowadzić w projektowanej kanalizacji kablowej.  

System zliczania rowerzystów winien być kompatybilny z istniejącym systemem działającym na terenie Miasta 

Poznania, aby prezentacja danych z liczników rowerowych była widoczna na jednym portalu i była 

gromadzona w jednym miejscu. 

2.2.4.2.4. Koordynacja z miejską siecią światłowodową 

Projektowaną szafę teletechniczną WZKiB należy skoordynować z istniejącą szafą teletechniczną WZKiB 

zlokalizowaną w Parku Stare Koryto Warty. 

W celu koordynacji szaf teletechnicznych należy ułożyć jednomodowy kabel światłowodowy typu  

Z-XOTKtsd 96J pomiędzy projektowaną szafą teletechniczną WZKiB a istniejącą szafą teletechniczną WZKiB 

zlokalizowaną w Parku Stare Koryto Warty. Lokalizacja szaf teletechnicznych została pokazana na planie 

sytuacyjnym.  

2.2.4.2.5. Usunięcie kolizji  

W istniejącej kanalizacji kablowej WZKiB, przeznaczonej do demontażu, ułożone są kolidujące poniższe kable 

światłowodowe: 

•    Z-XOTKtsdD 12J relacji istniejąca szafa teletechniczna WZKiB zlokalizowana w Parku Stare 

Koryto Warty – złącze Z1 w rejonie kamery monitoringu nr M10. 

•    Z-XOTKtsdD 24J relacji istniejąca szafa teletechniczna WZKiB zlokalizowana w Parku Stare 

Koryto Warty – sterownik sygnalizacji świetlnej ZDM w rejonie Mostu Rocha. 

Powyższe kable należy przebudować. Nowe odcinki kabli światłowodowych typu Z-XOTKtsd 12J oraz Z-

XOTKtsd 24J wprowadzić do nowoprojektowanej kanalizacji kablowej. W studniach kablowych nr 4 oraz nr 8, 

ułożone kable należy wspawać w istniejące kable światłowodowe. 

Należy przebudować istniejącą kanalizację teletechniczną operatorów HAWE oraz T-Mobile  zgodnie z 

projektem budowlanym , sporządzić projekty wykonawcze przebudowy linii światłowodowych  uzgodnione ze 

służbami technicznymi ww. operatorów a następnie wykonać zaprojektowaną przebudowę.  
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2.2.4.2.6. Kanalizacja kablowa – kanał technologiczny 

W celu ochrony kabli zasilających oraz światłowodowych doprowadzonych do kamer monitoringu  

zaprojektowano kanalizację kablową  typu: 

• oznaczenie K –  rura osłonowa 1xPEØ110 + 4xRHDPEØ40/3,7 + mikrokanalizacja 7x12/8, 

• oznaczenie Kp – rura osłonowa 3xRHDPEØ110/6,3 grubościenna, 4xRHDPEØ40/3,7 + 

mikrokanalizacja 7x12/8 jako kanalizacja wtórna, w konstrukcji mostu, 

• oznaczenie Kdp rura osłonowa 3xRHDPEØ110/6,3 grubościenna, 4xRHDPEØ40/3,7 + 

mikrokanalizacja 7x12/8 jako kanalizacja wtórna, przewiert pod drzewem, 

• oznaczenie Kk – rura osłonowa 3xRHDPEØ110/6,3 grubościenna, 4xRHDPEØ40/3,7 + 

mikrokanalizacja 7x12/8 jako kanalizacja wtórna, pod jezdnią, 

• oznaczenie Ki  –  rura osłonowa 2xRHDPE Ø40/3,7, 

• oznaczenie Kip – 1xRHDPEØ110/6,3 grubościenna + 2xRHDPE Ø40/3,7 jako kanalizacja 

wtórna,  

• oznaczenie Kipd – 1xRHDPEØ110/6,3 grubościenna + 2xRHDPE Ø40/3,7 jako kanalizacja 

wtórna, przewiert pod drzewem, 

• oznaczenie Kwp – 2x rura dwudzielna Ø160, 

W odległości 0,2m nad rurami ułożyć pomarańczową folię ostrzegawczą o szerokości 0,3cm.  

W połowie ułożenia rurociągu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z napisem „UWAGA! KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. 

Do połączenia odcinków kanalizacji kablowej należy użyć złączki zapewniające wodoszczelność. 

Na projektowanym rurociągu należy zainstalować kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5. Kable lokalizacyjne 

należy połączyć w studniach kablowych wykorzystując hermetyczne puszki łączeniowe  

o stopniu ochrony minimum IP55. 

Głębokość układania rur od nawierzchni do górnej powierzchni rury w zależności od rodzaju nawierzchni 

powinna wynosić: 

• pod jezdnią nie mniej niż 1,0m od nawierzchni, 

• pod chodnikami oraz trawnikami nie mniej niż 0,8m od powierzchni gruntu. 

 
Rury kanalizacji kablowej powinny posiadać wyróżnienie poprzez zastosowanie rur z paskami  

na obwodzie. Numeracja poszczególnych rur wtórnych realizowana jest poprzez pasek w kolorze RAL na jej 

obwodzie, w układzie: 

• czerwony, 

• zielony, 

• pomarańczowy, 

• żółty, 

• biały, 

• fioletowy, 

• szary, 

• niebieski. 

 

Zaprojektowano studnie kablowe z elementów prefabrykowanych o klasie obciążalności B125 typu, SKR-2. 
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Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki z napisem „MIASTO POZNAŃ”. Wywietrzniki studni oraz ramę 

należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Studnie powinny być wykonane w sposób nieumożliwiający 

przedostawanie się gazów do wnętrza studni. Wejścia rury wchodzących do studni kablowej oraz połączenia 

rur należy uszczelnić. Studnie wyposażyć w dwutorowe uchwyty  

do mocowania kabli. Wysokość montażu włazu powinna być dobrana w taki sposób aby przy minimalnej 

grubości warstwy pokrycia studni i rur kanalizacji górna powierzchnia ramy włazu była na poziomie 

istniejącego gruntu zgodnie z projektem aranżacji nawierzchni. Wszystkie studnie powinny być zabezpieczone 

przed dostępem osób niepowołanych (zastosować pokrywy zabezpieczające) oraz powinny posiadać kłódki z 

kluczem systemowym wg kodu WZKiB. Lokalizację studni powinien  wytyczyć uprawniony geodeta.  

Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę w celu uniknięcia jej 

uszkodzenia. 

2.2.4.2.7. System inteligentnego udźwiękowienia i autodeskrypcji punktów w 

przestrzeni publicznej. 

W ramach inwestycji przewiduje się montaż znaczników elektronicznych inteligentnego udźwiękowienia i 

autodeskrypcji punktów w przestrzeni publicznej. Elementy systemu zasilane bateryjnie. System referencyjny 

TUTUPOINT lub równoważny. Montaż elementów na słupach oświetleniowych, bądź innych stałych 

elementach zagospodarowania terenu.  

2.2.5. Kanalizacja deszczowa  

2.2.5.1. Odwodnienie projektowanej kładki pieszo – rowerowej 

Wody opadowe z powierzchni projektowanej kładki pieszo-rowerowej zgodnie z wydaną opinią Aquanet S.A. 

nr DW/IBM/1292/30736/2019, IBM/80-1/447/2019 z dnia 28.05.2019 r oraz warunkami technicznymi nr 

DW/IBM/746/56895/2019,  IBM/80-2/2255/2019 z dnia 03.10.2019 r, a także z wykonanym dla przedmiotowej 

inwestycji operatem wodnoprawnym i wstępnymi uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 

Wody Polskie należy odprowadzać: 

• z części wschodniej (połowy) kładki łączącej Berdychowo z Ostrowem Tumskim projektowanej 

nad Cybińskim kanałem ulgi do kolektora deszczowego z rur żelbetowych o średnicy DN1200 

zlokalizowanego w ul. prof. J. Rychlewskiego/ Berdychowo.  

• z części zachodniej (połowy) kładki łączącej  Berdychowo z Ostrowem Tumskim 

projektowanej nad Cybińskim kanałem ulgi oraz z części wschodniej (połowy) kładki łączącej 

Ostrów Tumski z Chwaliszewem projektowanej nad rzeką Wartą do rowu odwadniającego 

skarpę obszaru zalewowego Cybińskiego kanału ulgi zlokalizowanego w rejonie Ostrowa 

Tumskiego poprzez nowoprojektowany wylot kanalizacji deszczowej.   

• Z części zachodniej (połowy) kładki łączącej Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim 

projektowanej nad rzeką Wartą do rowu odwadniającego skarpę obszaru zalewowego rzeki 

Warty zlokalizowanego w rejonie Chwaliszewa poprzez nowoprojektowany wylot kanalizacji 

deszczowej.   

2.2.5.2.  Odwodnienie projektowanej pochylni pieszo-rowerowej 

Wody opadowe z powierzchni projektowanej pochylni pieszo-rowerowej zgodnie z  wykonanym dla 

przedmiotowej inwestycji operatem wodnoprawnym i wstępnymi uzgodnieniami z Państwowym 
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Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie należy odprowadzać do rowu odwadniającego skarpę obszaru 

zalewowego Cybińskiego kanału ulgi zlokalizowanego w rejonie Berdychowa poprzez nowoprojektowane 

wyloty kanalizacji deszczowej.   

2.2.5.3. Odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania 

Wody opadowe z powierzchni przebudowywanego skrzyżowania ul. prof. J. Rychlewskiego i ul. Berdychowo 

zgodnie z wydanymi przez  Aquanet S.A. z warunkami technicznymi nr DW/IBM/746/56748/2019,  IBM/80-

2/2238/2019 z dnia 03.10.2019 r, należy odprowadzać do istniejących i projektowanych kanałów deszczowych 

zlokalizowanych w obszarze w/w skrzyżowania. 

2.2.5.4. Przebudowa kolektora deszczowego DN1200 

Zgodnie z z wydanymi przez  Aquanet S.A. z warunkami technicznymi nr DW/IBM/746/56748/2019,  IBM/80-

2/2238/2019 z dnia 03.10.2019 r kolektor deszczowy z rur żelbetowych DN1200 zlokalizowany w ul. prof. J. 

Rychlewskiego i ul. Berdychowo, kolidujący z fundamentem kładki pieszo rowerowej należy przebudować 

zachowując pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej.  

 

2.2.5.5. Budowa przepustów pod projektowanymi schodami terenowymi I zjazdem z 

 pochylni pieszo-rowerowej 

W ramach inwestycji dla zapewnienia dotychczasowej funkcji istniejących rowów odwadniających skarpy 

terenu zalewowego należy wykonać przepusty pod projektowaną infrastrukturą pieszo- rowerową. 

2.2.5.6. Odmulenie/ renowacja fragmentów rowów odwadniających skarpy terenu 

 zalewowego   

W ramach inwestycji planuje się odmulenie istniejących rowów melioracyjnych w zakresie zgodnym z częścią 

rysunkową opracowania.  W zakres odmulenia wchodzi wybranie i wywóz materiału organicznego i 

mineralnego zgromadzonego na powierzchni płyt betonowych stanowiących umocnienie dnia i skarp 

istniejących rowów.  

W miejscach gdzie umocnienie w postaci płyt betonowych jest uszkodzone lub wybrakowane odmulenie 

należy wykonać do głębokości posadowienia płyt znajdujących się w najbliższej okolicy w sposób 

umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków odpływu. 

Ponadto w miejscach planowanych przepustów i pochylni rowerowej projektuję się usunięcie istniejących płyt 

betonowych umacniających skarpę- związane jest to z brakiem możliwości wykonania planowanej 

infrastruktury oraz planowanym zabezpieczeniem skarp rowu w następujący sposób:  

• w przypadku przepustu przy  pochylni rowerowej planuje się zabezpieczenie skarpy w 

 postaci muru oporowego. 

• w przypadku przepustu przy schodach skarpa zabezpieczona będzie chroniona  konstrukcją 

schodów. 

Na skarpach i dnie fragmentu rowu na którym planuje się likwidację płyt betonowych należy wykonać 

humusowanie oraz obsiać mieszanką traw o rozbudowanym systemie korzeniowym.    

Odpady powstałe w skutek przeprowadzonych prac należy wywieść z obszaru inwestycji na odpowiednie 

składowiska lub przetwórnie surowców.  
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Likwidacja nieczynnego uzbrojenia kanalizacyjnego 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Aquanet S.A. oraz wytycznymi przekazanymi przez ZDM 

w Poznaniu w piśmie nr UI.KDG.431.335.2019r nieczynne oraz przewidziane do wyłączenia z eksploatacji 

uzbrojenie kanalizacyjne  w obszarze inwestycji należy zdemontować poprzez usunięcie z ziemi bądź w 

szczególnych przypadkach przy braku kolizji z projektowaną infrastrukturą, zamulić. Pozostawienie elementów 

przewidzianej do wyłączenia z użytku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, każdorazowo wymaga zgody 

zamawiającego oraz Aquanet S.A.. W przypadku, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  projektowanej po trasie 

istniejącego uzbrojenia lub bezpośrednio z nim kolidującej, demontaż istniejących odcinków przewidziano 

jedynie poprzez usunięcie z gruntu. Po usunięciu z gruntu odcinków przewidzianych do demontażu końcówki 

rur pozostałych w gruncie należy szczelnie zaślepić (zadeklować). 

W przypadku, gdy wyłączone z eksploatacji sieci nie zostaną na trwale usunięte ze względu na za duży zasięg 

prowadzenia ewentualnych robót rozbiórkowych oraz zbyt duże koszty, rurociągi przeznaczone do wyłączenia 

z eksploatacji należy pozostawić w ziemi i odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi 

(gryzonie, wody gruntowe lub ewentualne ponowne wykorzystanie). Pozostawione odcinki sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej należy wypełnić betonem lub zamulić, a końcówki rur zaślepić (zadeklować). 

Wszystkie wyłączenia wykonać pod nadzorem Działu Sieci Kanalizacyjnej Aquanet, ul. Gdyńska 1, 

Koziegłowy.  

W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodów, uprawniony geodeta, na inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

zobowiązany jest dokonać oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

  

Likwidacja studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, polega na zdemontowaniu włazu oraz zdemontowaniu studni 

rewizyjnej do głębokości 1 mb poniżej poziomu terenu oraz zasypaniu piaskiem pozostałej część 

demontowanej studni rewizyjnej. 

 

• Przewiduje się następujące kanały do likwidacji: 

• Istniejący kolektor deszczowy DN1200 pozostały po przebudowie w rejonie Berdychowa o 

długości ok. 35m  

• Istniejący kanał deszczowy o średnicy Ø315mm i długości ok. 10m pozostały po przebudowie 

kolektora DN1200 w rejonie Berdychowa  

• Istniejący kanał deszczowy o średnicy Ø250mm i długości ok. 10m pozostały po przebudowie 

kolektora DN1200 w rejonie Berdychowa 

• Istniejący przykanalik (podłączenie wpustu) o średnicy Ø200mm i długości ok. 5m pozostały 

po przebudowie skrzyżowania w rejonie Berdychowa 

• Nieczynny kanał deszczowy o średnicy DN500 kolidujący z fundamentem projektowanej 

kładki i schodów terenowych w rejonie Chwaliszewa- przewidziany do likwidacji wyłącznie na 

odcinkach bezpośrednio kolidujących z projektowaną infrastrukturą. 

2.2.5.7. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywać wyłącznie ręcznie, a napotkane 

uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. Istniejące 

kable zabezpieczyć rurami ochronnymi. Prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością w pobliżu 
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istniejących linii elektrycznych napowietrznych pod napięciem, w miarę możliwości eliminując pracę sprzętu 

mechanicznego.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w celu obniżenia jej poziomu, w wykopach należy wykonać ich 

odwodnienie za pomocą drenażu dwustronnego D150mm. Drenaż należy ułożyć z rur drenarskich PVC 

perforowanych D150 mm w obsypce żwirowej jednostronnie na całej trasie układanych kanałów. Wodę z 

wykopów rozprowadzić na teren poza obszar prowadzenia robót.   

Po wykonanych robotach, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać 

mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, napotkane uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wykonane wykopy wzmocnić balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi 

ażurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na 

jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie 

oznakowanych jest niedopuszczalne. 

Zabezpieczenie ścian wykopu wyciągane z jednoczesnym warstwowym zagęszczaniem.  

Po wykonaniu kanalizacji należy wykonać badania szczelności przewodów zgodnie z normą PN-EN 1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – dla kanalizacji. Po ułożeniu kanałów należy odtworzyć 

istniejące nawierzchnie. Cały teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne należy przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

 

2.2.6. Mała architektura 

Lokalizacja elementów małej architektury musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonania Projektu 
Wykonawczego. Zamawiający, po kosultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, pod kątem aktualnych 
potrzeb zastrzega sobie również prawo do zwiększenia ilości elementów infrastruktury takiej jak śmietniki czy 
stojaki w stosunku do ilości przewidzianej w projekcie budowlanym, co mieści się w ryczałtowym 
wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2.2.6.1.  Ławy parkowe 

W obrębie terenu inwestycji projektuje się ławy parkowe o konstrukcji betonowej z wykończeniem z 

olejowanego drewna gatunku Doussie. Ławy przy zachodnim przyczółku kładki nad Wartą dodatkowo pełnią 

funkcję kwietników.  

Na kładkach przewiduje się lokalizacje ławek w konstrukcji stalowej wykończonych olejowanym drewnem 

gatunku Doussie. Ławki na kładkach nie są elementem stałego zagospodarowania terenu. 

2.2.6.2.  Śmietniki 

W obrębie terenu inwestycji projektuje się kosze na śmieci o oznaczeniu KOS-05 wg Katalogu Mebli Miejskich 

Miasta Poznania.  

Wysokość: 110 cm; Szerokość: 52 cm 

Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo 

Konstrukcja: beton 

Pojemność: 90 l 

Kolor: grafitowy (RAL 7043), półmatowy 

Łączna ilość: 17 szt.  
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2.2.6.3.  Stojaki na rowery 

W obrębie terenu inwestycji projektuje się stojaki na rowery o oznaczeniu STO-02 wg Katalogu Mebli 

Miejskich Miasta Poznania. 

Parametry jednego elementu: 

Wysokość: 70 cm; Długość: 100 cm; Średnica rur: 4,8 cm;  

Rozstaw osiowy między elementami: 120 cm  

Materiał: stal ocynkowana niemalowana 

Łączna ilość: 36 elementów zgrupowanych w 4 lokalizacjach. 

2.2.6.4. Elementy Systemu Informacji Miejskiej 

W charakterystycznych miejscach projektowanego terenu przewiduje się montaż elementów Systemu 

Informacji Miejskiej. Lokalizacja elementów pokazana została na projekcie zagospodarowania terenu. 

Szczegółowy poszczególnych elementów wg. projektu wykonawczego. 

 
 
 

2.2.7. Zieleń 

2.2.7.1. Zabezpieczenie zieleni na placu budowy 

W trakcie wykonywania prac związanych z budową należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się 

sprzętu budowlanego w pobliżu zieleni (drzew i krzewów). Wszystkie drzewa i krzewy sąsiadujące z 

Inwestycją podlegają ochronie zgodnie z poniższymi zasadami. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRAWO BUDOWLANE (rozdz. 3, art. 22) 

Art.22.Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

 

USTAWA O OCHRONIE PRZYTODY z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Art. 5. 

21) tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 

związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, 

bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom 

na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom 

kolejowym oraz obiektom przemysłowym; 

27) zadrzewienie - zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 

671) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego 

terenu;  
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Ochrona drzew: 

Art. 87a. 

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub 

pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

 

Art. 131. Kto:   

6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w 

sposób znacząco szkodzący drzewom lub krzewom. 

PRZEBIEG PRAC I STOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ 

Przed przystąpieniem do planowanych prac związanych z inwestycją drzewa i krzewy, których wycięcie nie 

jest wymagane, powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dotyczy to wszystkich 

elementów zieleni (pojedyncze drzewa, grupy drzew i krzewów) pozostających w obrębie placu budowy, a w 

szczególności w bezpośredniej styczności z trasami przemieszczających się maszyn i urządzeń budowlanych. 

Zaleca się zabezpieczenie również tych drzew i krzewów, które znajdują się poza obrębem inwestycji a są 

narażone na uszkodzenia spowodowane ruchem maszyn oraz transportem materiałów budowlanych. 

Nad sposobem prawidłowego przebiegu prac na terenie budowy kontrolę sprawować powinien Inspektor 

Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ). 

Na planszy projektowej Z05 wyznaczono zadrzewnienia do ochrony w trakcie budowy poprzez ustawienie 

nieruchomych wygrodzeń całych powierzchni terenów zieleni , które nie będą wykorzystywane jako plac 

budowy. 

UWAGA! Zabezpieczenia można zdjąć dopiero po zaprzestaniu wszelkich prac budowlanych związanych z 

użyciem sprzętu. 

 

Wymagania podczas przebiegu prac budowlanych: 

• Zabezpieczenie drzew i krzewów jednym z wybranych sposobów przed uszkodzeniem; 

• Oznaczenie wizualne stref ochrony dla wykonawcy np. poprzez umieszczenie tabliczek o 

treści: „Strefa ochrony drzew/krzewów. Nie wchodzić. Nie przesuwać ogrodzenia. Nie 

składować materiałów. Zakaz pracy ciężkim sprzętem.” 

• Prace w obrębie rzutu korony istniejącego drzewa należy prowadzić ręcznie w minimalnym 

zakresie oraz czasie niezbędnym do przeprowadzenia danego etapu robót bez naruszenia 

szkieletowego systemu korzeniowego drzew. 

• NIE ZEZWALA SIĘ NA AMPUTACJĘ SYSTEMU KORZENIOWEGO. 

• W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć wilgotną włókniną, obłożyć wilgotną 

ziemią przy jednoczesnym podlewaniu ich wodą. 

• W przypadku wystąpienia kolizji korzeni z budową należy dostosować sposób prowadzenia 

robót budowlanych, tak aby nie uszkodzić systemu korzeniowego Sposób prowadzenia robót 

należy każdorazowo uzgodnić z INTZ. 

• Każde uszkodzenie systemu korzeniowego wiąże się z obowiązkowym prowadzeniem działań 

rehabilitacyjnych przez okres min. 1 roku po zakończeniu inwestycji, na koszt wykonawcy. 
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• Jeśli drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania zostaną uszkodzone lub zniszczone 

przez wykonawcę to wykonawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnych z tyt. 

Zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody. 

• W przypadku zniszczenia roślin wykonawca na własny koszt wymieni je na nowe o tych 

samych parametrach oraz obejmie je obowiązkową roczną gwarancją. 

• Nie dopuszcza się: 

• składowania materiałów budowlanych w obrębie systemu korzeniowego i w zasięgu korony 

drzew; 

• wylewania i składowania w obrębie istniejącej zieleni jakichkolwiek pozostałości 

pobudowlanych, urobku, zdegradowanej ziemi itp.; 

• wbijania jakichkolwiek elementów w pnie; 

• prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin; 

• usytuowania budynków tymczasowych w zasięgu korony drzew; 

• prowadzenia prac wysokim sprzętem w obrębie koron drzew; 

• zasypywania korzeni zdegradowaną ziemią z wykopów. 

 

UWAGA! Zabrania się obniżania lub podwyższania poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa, 

może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć. 

2.2.7.2. Wycinka drzew i krzewów 

W ramach robót przygotowawczych zajdzie konieczność usunięcia istniejących drzew i krzewów kolidujących 

z robotami drogowymi oraz z projektowaną i podlegającą przebudowie infrastrukturą techniczną. Wycinkę 

istniejącej zieleni ograniczono do niezbędnego minimum wynikającego z zakresu projektowanych robót. Przy 

kwalifikowaniu drzew i krzewów do usunięcia uwzględniono wymagane przepisami odległości istniejącej 

zieleni od projektowanych elementów zagospodarowania.  

Wycinkę drzew i krzewów związaną z koniecznością usuwania gniazd ptaków objętych ochroną gatunkową 

należy wykonywać od 16 października do końca lutego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 06 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348). 

2.2.7.3. Nasadzenia kompensacyjne 

Na podstawie operatu dendrologicznego wykonanego przez mgr inż. Ewę Rypińską oraz mgr inż. Marcina 

Nowaka, zaktualizowanego przez mgr inż. Małgorzatę Bogusławską oszacowano ilość drzew wymagających 

usunięcia oraz ilość nasadzeń kompensujących ubytki w zieleni. Ze względu na rozległy teren Inwestycji 

łączący w sobie tereny miejskie, w tym obszary będące pod ochroną konserwatorską (zespół urbanistyczno-

architektoniczny nr rej. A231, A239), decyzje o nasadzeniach kompensacyjnych będzie wydawać 

odpowiednio: 

• Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP (działający w imieniu konserwatora 

zabytków - MKZ);  

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  
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2.2.7.4. Przesadzenia 

Na podstawie operatu dendrologicznego wykonanego przez mgr inż. Ewę Rypińską oraz mgr inż. Marcina 

Nowaka, zaktualizowanego przez mgr inż. Małgorzatę Bogusławską, pomiarów geodezyjnych połączonych z 

wizją terenową wytypowano drzewa będące w kolizji z inwestycją, które swoimi parametrami kwalifikują się do 

przeprowadzenia przesadzenia. Ostateczną decyzję o zgodzie na wykonanie przesadzeń będzie wydawać 

odpowiednio: 

• Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP (działający w imieniu konserwatora 

zabytków - MKZ);  

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

2.2.7.5. Pozostałe nasadzenia 

W ramach projektu zieleni zaplanowano również wykonanie nasadzeń z krzewów ozdobnych, jako 

uzupełnienie projektowanych siedzisk po stronie Chwaliszewa. W przygotowanych rabatach zakomponowano 

zimozielone sosny kosodrzewiny w towarzystwie kwitnących na żółto pięciorników krzewiastych. Krzewy 

dobrano tak, aby zapewniały atrakcyjność miejsca w okresie zimowym – zielone krzewy kosodrzewiny – oraz  

w sezonie wegetacyjnym – krzewy pięciorników kwitnące przez całe lato aż do jesieni.  

Od strony Berdychowa, wzdłuż ścian oporowych projektowanej pochylni zaplanowano zimozielone pnącza 

bluszczu naprzemiennie z winobluszczem. 

Na całym terenie wokół projektowanych kładek oraz towarzyszącym im ciągom komunikacyjnych założone 

zostaną łąki miejskie – wyjątek stanowi punkt widokowy, na którym założone zostaną klasyczne trawniki. Łąki 

miejskie są przyjazną dla środowiska alternatywą dla nawierzchni trawiastych. Są łatwe w utrzymaniu oraz 

wspierają dziką przyrodę będąc ostoją dla wielu pożytecznych owadów i innych zwierząt. Zapewniają 

bioróżnorodność w  ubogim ekosystemie miejskim oraz dzięki bogactwu kolorów i zapachów dostarczają 

pozytywne wrażenia estetyczne. 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Specyfikacje techniczne – w zakresie dokumentacji projektowej 

Wymagania Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostały zdefiniowane  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązujących przepisach oraz treści niniejszego PFU. W 

związku z powyższym dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim należy czytać łącznie jako zbiór wymogów 

dla przedmiotu niniejszej Inwestycji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 września 

2004 r.), dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania dotyczące postepowania poprzedzającego 

rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 

1333 z 2020 r.) 

2.3.1.1. Wykonawca w ramach obowiązku dotyczącego Dokumentacji Projektowej, 
przeprowadzi wszystkie niezbędne działania do prawidłowego jej opracowania 
zgodnie z przedmiotem inwestycji, a w szczególności: 

• sporządzi projekty techniczne i wykonawcze dla całego Zadania Inwestycyjnego  oraz uzgodni je z 

Zamawiającym. 
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• przekaże Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową uzgodnioną z właściwymi jednostkami 

miejskimi, organami, i gestorami. 

• powoła Zespół Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji Umowy, 

• zrealizuje pozostałe niezbędne czynności i opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania 

Zadania Inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego PFU, 

2.3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

• sporządzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako 

„Plan BiOZ”),  

• sporządzenia wszystkich innych opracowań projektowych i dokumentów składających się na 

Dokumenty Wykonawcy w tym w szczególności PZJ i plan organizacji placu budowy, COR i DOR,  

• Sporządzenia Zasadniczego Przedmiaru Robót. 

• sporządzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zakresu robót 

nieujętych w załączniku nr 8, 

• uzgodnienia z gestorami, zarządcami dokładnych terminów przebudowy infrastruktury podziemnej i 

naziemnej będącej ich własnością lub w ich zarządzie, 

• uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów  

i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 

bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, 

• uzyskania (w niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, analiz, opinii i innych dokumentów, wymaganych dla 

właściwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów powstałych w wyniku 

wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu 

dokumentacji, w tym wniosków do właściwych organów, podań, odwołań i innych pism. 

 

• Wykonawca niezależnie od Dokumentacji Zamawiającego sporządzonej i pozyskanej na potrzeby 

PFU, nie jest zwolniony z obowiązku jej weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiałów dla celów 

projektowych i wykonawczych. Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę tj. m.in. 

Projekt Wykonawczy, PZJ itd. muszą uwzględniać uwarunkowania wynikające z warunków 

technicznych i uzgodnień wydanych przez gestorów oraz zarządców infrastruktury, jak również 

standaryzację związaną z procesem projektowania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji, 

rodzaju stosowanych technologii i materiałów, realizacji i odbiorów robót budowlanych, przekazywania 

na środki trwałe, obowiązujących u każdego z nich.  

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Projektów z najwyższą profesjonalną starannością 

wymaganą od osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju działalnością (podwyższony miernik 

staranności), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy branżowej, obowiązującymi przepisami, 

standardami rynkowymi i zasadą racjonalnej minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości i 

trwałości Inwestycji, w tym z uwzględnieniem racjonalnych kosztów eksploatacji oraz remontów. 

Ponadto, Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana przez osoby wskazane w umowie, w 

branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 
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• Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową przed przystąpieniem do robót z odpowiednim 

wyprzedzeniem, umożliwiającym weryfikację tej dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego według procedury opisanej w umowie. 

• Wyłączając projekt wykonawczy posadowienia fundamentów stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

PFU.Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem 

Projektu Budowlanego przekazanego przez Zamawiającego w taki sposób oraz w takim zakresie i 

stopniu dokładności, by pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot Zadania Inwestycyjnego, uwzględniając również polecenia Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego w tym zakresie. Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali dostosowanej do 

przedmiotu opracowania. Projekty wykonawcze powinny zawierać cześć opisową oraz szczegółowe 

rysunki budowlano – konstrukcyjne, detale, instalacje i wyposażenia techniczne, które nie są 

wymagane w projekcie budowlanym. Rysunki muszą być w skali uwzgledniającej specyfikację 

zamawianych robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 

opisowymi. Dodatkowe opracowania projektowe w formie projektów wykonawczych powinny dotyczyć 

takich zagadnień jak: 

a) Czasową (COR) organizację ruchu na czas prowadzenia robót uzgodnioną z Miejskim Inżynierem 

Ruchu poprzedzone opinią Policji, ZDM, ZTM oraz Zamawiajacego. 

b) Aktualizację Projektu Docelowej Organizacji Ruchu (SOR) wraz z zatwierdzeniem przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu poprzedzone opinią Policji, ZDM,ZTM oraz Zamawiającego.  

c) Uzupełniające Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w zakresie i 

formie określonej w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 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). 

d) PZJ.  

e) harmonogram prowadzonych robót na drodze wodnej, w tym terminarz planowanych zamknięć 

szlaku żeglownego wraz z uzgodnieniami z interesariuszami prawa do korzystania z wód oraz z 

administratorem drogi wodnej – PGW Wodzy Polskie, RZGW w Poznaniu oraz z Urzędem Żeglugi 

Śródlądowej w Bydgoszczy.   

f) Planu organizacji placu budowy, uwzględniającego rozwiązania służące zapewnieniu dostępu 

komunikacyjnego do terenów / posesji / budynków przyległych, z uwzględnieniem ruchu pojazdów 

uprzywilejowanych,  

g) Zasadniczy Przedmiar Robót 

h) Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazujący daty wykonania poszczególnych pozycji TER oraz 

osiągnięcie bramek płatniczych. 

• Dokumentacja Projektowa winna być wykonana w sposób zgodny z prawem oraz nie prowadzący do 

niezgodności z założeniami funkcjonalno - technicznymi wynikającymi z PFU. 

• Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania wchodzące  

w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że 

przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie 

zostanie opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
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wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie jest możliwe opisanie 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia Wykonawca określi minimalne parametry lub cechy lub właściwości, 

których spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w opracowaniu 

stanowiącym Przedmiot Umowy za równoważne. 

• Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób, by umożliwić Zamawiającemu 

powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostałych części inwestycji w tym obszarze 

miasta Poznania w przyszłości, a następnie umożliwić zlecenie budowy kolejnych etapów 

infrastruktury miejskiej. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie, że Przedmiot 

Umowy może potencjalnie dotyczyć tylko części większej inwestycji i konieczne będzie jego 

powiązanie z innymi dokumentacjami projektowymi - tak, by stanowiły one jedną całość. Wykonawca 

winien także uwzględnić, iż realizacja inwestycji może zostać podzielona na etapy.  

• Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 

a) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem 

Kontraktu i w razie konieczności z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

b) Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści Dokumentacji 

Projektowej w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań 

wynikających z decyzji Zamawiającego; 

c) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 

infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia 

Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi dialog techniczny, 

przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod względem technicznym. Wykonawca nie jest 

umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego umów z gestorami sieci. W przypadku 

uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi go 

Zamawiającemu, który podejmie dalsze czynności w celu zawarcia umowy. 

• Proces odbiorów dokumentacji przez Zamawiającego oraz zasady wypłaty wynagrodzenia, regulują 

odpowiednie postanowienia umowy. 

• Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne w taki 

sposób, by stanowiły jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako całości 

funkcjonalnej i spójnej wizualnie. 

• W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji 

Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny z postanowieniami powyższymi, 

Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną Dokumentacją Projektową w sposób zgodny 

z regułami opisanymi powyżej. 

• Niezależnie od akceptacji przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę ponosi on pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz 

ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji Projektowej – w 

szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót 

dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba że: 
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a) brak poprawności oraz negatywne skutki wykonania robót wg Dokumentacji Projektowej były 

związane z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający,  

b) uniknięcie braku poprawności Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutków wykonania nie 

było możliwe nawet przy dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej profesjonalnej staranności. 

• We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 

Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony 

dokument (pełnomocnictwo etc.), winien postąpić zgodnie z procedurami zdefiniowanymi  

w umowie. 

• Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w jeżyku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

2.3.2. Specyfikacje techniczne – w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych zostały zdefiniowane  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązujących przepisach oraz treści niniejszego PFU. W 

związku z powyższym dokumenty wskazane w zadaniu poprzednim należy czytać łącznie jako zbiór wymogów 

dla przedmiotu niniejszej Inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

i poleceniami Inżyniera Kontraktu / Przedstawiciela Zamawiającego / Zamawiającego. 

 

2.3.2.2.  Podstawowe definicje 

1) COR: Czasowa Organizacja Ruchu; 

2) Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalające na wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu na budowę, zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej - ZRID, decyzja/zgłoszenie na prace rozbiórkowe lub wyburzeniowe itp. 

wymagane do uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego celem rozpoczęcia robót budowlanych 

danego rodzaju w odniesieniu do Odcinka lub innych robót wskazanych w Umowie; 

3) Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporządzane na podstawie 

Umowy przez Wykonawcę - dla całej Inwestycji lub jej Odcinków; 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania na 

podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się niezbędna dla prawidłowego  

i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne 

wykonania robót budowlanych, COR, SOR oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, w tym Decyzji o 

Pozwoleniu na Użytkowanie, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i 

instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego –  

a wszystko to sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF lub innym wskazanym 

szczegółowo w Umowie; 
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5) Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały pomocnicze przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z Inwestycją, na które składają się  

w szczególności materiały stanowiące złączniki do SIWZ i Umowy; 

6) SOR: Docelowa Organizacja Ruchu; 

7) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ,  

w postaci graficznej i opisowej, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy; 

8) Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w pkt 1 niniejszego PFU 

9) Inżynier Kontraktu, Inżynier: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie umowy  

w przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący w szczególności czynności z zakresu 

nadzoru inwestorskiego; 

10) Przedstawiciel Inżyniera: uprawniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa przedstawiciel 

Inżyniera Kontraktu; 

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego; 

12) MIR: Miejski Inżynier Ruchu; 

13) Odbiór Częściowy: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót lub prac innego 

rodzaju składających się na pozycje TER, potwierdzone przygotowanym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem 

Odbioru Częściowego, podpisanym przez: branżowych inspektorów nadzoru, Przedstawiciela Inżyniera, przy 

udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót jako osób 

zgłaszających do odbioru, zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiące podstawę 

uzyskania płatności; 

14) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzającym 

wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu 

Umowy lub Części Odcinka, sporządzony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale 

Wykonawcy, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

15) Odbiór Przedmiotu Umowy: odbiór dotyczący wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy (z 

wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji), pełnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestycji oraz 

Pozwoleń na użytkowanie dla całej Inwestycji, potwierdzony Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy 

sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie  

z regułami określonymi w Umowie; 

16) Odbiór Robót Budowlanych Zasadniczo Zakończonych (dalej Robót Zasadniczo Zakończonych): 

czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Umową  

w stopniu pozwalającym osiągnąć przez Zamawiającego oczekiwane funkcjonalności danego Odcinka lub 

Części Odcinka, potwierdzone Protokołem Odbioru Robót Zasadniczo Zakończonych (może obejmować 

wykaz prac zaległych lub wad nieistotnych), sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i 

zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

17) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Robót 

Zanikających lub Ulegających Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego dokumentu lub odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regułami 

określonymi w Umowie; 

18) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ, wraz ze wszelkimi 

załącznikami (w tym projektem budowlanym, STWiORB-em oraz przedmiarem robót); 
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19) Pozwolenie na użytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Użytkowanie obiektu budowlanego 

wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, do którego organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia, nie zgłosi 

sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego; 

20) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

21) Projekt Budowlany: dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie której 

uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę Inwestycji 

22) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań zawartych 

w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową  

i 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, dla całej Inwestycji lub jej Odcinka; 

23) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z gwarancji i rękojmi; 

24) Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy wynikający  

z Umowy; 

 

25) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy w związku z 

realizacją Inwestycji, w tym do dokonywania wszelkich wiążących uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych  

(w tym do zaciągania zobowiązań finansowych), będąca upoważniona m.in. do negocjowania  

i zawierania aneksów z Zamawiającym, podpisywania umów z podwykonawcami, podpisywania dokumentacji 

dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, wnoszenia wystąpień; 

26) Przedstawiciel Zamawiającego / Zamawiający : osoba upoważniona do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego wymagających dla swej skuteczności zawarcia aneksu do Umowy; 

27) PZJ: Program Zapewnienia Jakości; 

28) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

29) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu; 

30) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący  

w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy oraz podjętych czynnościach wraz  

z dokumentacją fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy; 

31) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto 

Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz  

z załącznikami; 

32) STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na podstawie 

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, dla całej Inwestycji lub jej Odcinków; 

33) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik do SIWZ; 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: 
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną, 

pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu 
 

 

  42 

34) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, mieszczący się na 

działkach wskazanych w decyzjach administracyjnych dotyczących Inwestycji, zajmowanym przez urządzenia 

zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne 

podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

35) Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, umożliwiające 

użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach technicznych określonych w SIWZ; 

36) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie umowy wiążącej je 

bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez 

projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze,  

a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

37) Wizja Lokalna: oględziny Terenu Budowy przez Wykonawcę dla wykonania pomiarów i zbadania 

Terenu Budowy, niezbędne dla sporządzenia dokumentacji, 

38) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 

zgodności danego materiału lub Urządzenia z Dokumentacją Projektową; 

 

39) Zespół Nadzoru Autorskiego: powołany przez Wykonawcę wielobranżowy zespół projektantów 

wykonujący w toku realizacji Umowy nadzór autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa 

autorskiego w związku z Inwestycją; 

40) ZUDP: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działający przy Zarządzie Geodezji  

i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który w trybie odpowiedniego protokołu uzgadnia usytuowanie 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  

41)  Budowla drogowa– obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł). 

42)  Chodnik– wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych.  

43)  Długość obiektu mostowego – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  

a w przypadku mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej.  

44)  Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

45)  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowanazdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem Kontraktu / Wykonawcą i projektantem. 

46)  Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

47)  Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

48)  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
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49)  Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

50)  Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu .  

51)  Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

52)  Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 

53)  Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podłoże. 

54)   Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

55)   Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

56) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 

57)  Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

58)   Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

59)   Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

60)   Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

61)   Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

62)   Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

63)  Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

64)   Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

65)   Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

66)   Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

67)  Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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68)   Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

69)   Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

70)   Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

71)   Szerokość całkowita obiektu (mostu / kładki pieszo-rowerowej) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

72)   Szerokość użytkowa obiektu – szerokość nawierzchni przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu mierzona w świetle poręczy . 

73)   Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

74)   Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

75)   Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

76)  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu. 

2.3.2.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z regułami wskazanymi w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  

2.3.2.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; tzn. wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową, 

• Wykonawcy - zawierająca dokumentację projektową, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowią wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału. 

2.3.2.5. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek. 
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W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostanę zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.3.2.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

• Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd 

dróg  oraz policję i zatwierdzony przez właściwy organ zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji 

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

•  Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu który powinien być zaopiniowany 

przez właściwe zarządy dróg i policję. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 
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samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon 

(czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

2.3.2.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
   2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

Okresową bazę materiałowo-sprzętową lokalizować należy poza obszarami gruntów przepuszczalnych, gdzie 
poziom wód gruntowych jest wysoki z dala od cieków powierzchniowych i systemów melioracyjnych, poza 
miejscami skrzyżowań z ciekami powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do składowania substancji 
podatnych na migrację do wód gruntowych wyłożyć materiałami izolacyjnymi. Miejsca zbiórki i 
magazynowania odpadów zlokalizować na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonym podłożu. 
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2.3.2.8. Ochrona przeciwpożarowa.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

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

2.3.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.   

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po 
zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.3.2.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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2.3.2.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek odtworzenia dróg publicznych i wewnętrznych które ulegną degradacji wskutek 
transportu materiałów i sprzętu potrzebnych do budowy dróg objętych kontraktem. 

2.3.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 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 wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.3.2.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od 
daty przejęcia placu budowy do daty zakończenia przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.3.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
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2.3.2.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 
Kontraktu /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

2.3.2.16. Wykopaliska 

Podczas przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić nadzór archeologiczny. 

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego lub obiektu o walorach 
cennych historycznie, odkrycie to na wniosek służb archeologicznych pełniących nadzór, powinno skutkować 
wstrzymaniem robót ziemnych. Na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków teren znaleziska 
należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym, do których przeprowadzenia zobowiązany jest 
Wykonawca. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Zamawiający po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
oraz wysokość kwoty, o które należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.3.2.17. Zaplecze Zamawiającego(o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące zgodnie z wymogami umowy. 

2.3.2.18. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Technicznej winny być 
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 

Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo  

oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
powyższej ustawy. 
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Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do powyższej ustawy. 

 

a) Źródła uzyskania materiałów 

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 

b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego lub zutylizowane na koszt 
Wykonawcy. Jeśli Inżynier Kontraktu /Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 
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d) Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu 
/Zamawiającego. 

e) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu /Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera 
Kontraktu /Zamawiającego. 

f) Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
Kontraktu /Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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2.3.2.19. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

2.3.2.20. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2.3.2.21. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu 
/Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu /Zamawiający 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. 
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2.3.2.22. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Szczegółowe uwarunkowania wszystkich działań opisanych poniżej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
przed ich rozpoczęciem z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo–kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 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. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w niniejszych SST, polskich normach traktujących o jakości odpowiednich robót 
i wytycznych branżowych. W przypadku, gdyby zdarzyły się roboty dla których nie ma określonych zasad 
sprawdzania jakości w wyżej wymienionych dokumentach Inżynier Kontraktu / Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
Kontraktu /Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 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, Inżynier Kontraktu /Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Warunkiem dopuszczenia obiektu do eksploatacji jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań 
odbiorczych wraz z ewentualnym wykonaniem próbnych obciążeń według uzgodnień z Inżynier  Kontraktu / 
Kierownikiem projektu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

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. Inżynier Kontraktu /Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera Kontraktu/Zamawiający będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. Na zlecenie Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego 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. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania materiałów i pomiary kontrolne będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w niniejszych SST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu / 
Zamawiającego. 

Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości sporządzanym 
przez Wykonawcę. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego 

Inżynier Kontraktu /Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. Inżynier Kontraktu /Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu /Zamawiający powinien pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu /Zamawiający oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu /Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które 
spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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2.3.2.23. Dokumenty budowy 

Poniższe wymagania należy stosować łącznie z wymaganiami umowy. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy prze cały okres realizacji robót 
budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
Kontraktu /Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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(2) Dokumenty dotyczące obmiarów 

Należy stosować zasady opisane w umowie. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane 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 dla Inżyniera Kontraktu 
/Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

2.3.2.24. Obmiar robót 

a) Zasady rozliczania / sprzedaży poszczególnych etapów robót. 
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Wskazany w umowie Plan Płatności - progi rozliczeniowe będą rozliczane na podstawie Zasadniczego 
Przedmiaru Robót (ZPR) a jego zasady są następujące: 

„Zasadniczy Przedmiar Robót (ZPR)” stanowi uszczegółowienie Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
opracowanej przez Wykonawcę na etapie oferty i służy do celów oszacowania wartości zaawansowania Robót 
oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu. ZPR  jest  
uszczegółowieniem  TER  i  będzie  służył  do  celów  oszacowania wartości i zaawansowania Robót w 
poszczególnych okresach rozliczeniowych.  

ZPR należy wykonać w formie przedmiaru robót o stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z póź. zm.), z wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do Wspólnego 
Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia  
i przedstawiania szczegółowych obliczeń, o których mowa w § 10 ust.1pkt 4 niniejszego Rozporządzenia. 

Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej a przed rozpoczęciem robót ma obowiązek uzgodnić 
pisemnie z Inżynierem Kontraktu ostateczny zakres rzeczowy przypisany do poszczególnych pozycji TER. 
Przedmiotowe postanowienie Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w taki sposób, że opracuje ZPR 
stanowiący doszczegółowienie poszczególnych pozycji TER, poprzez wskazanie konkretnych zakresów 
rzeczowych, ilości oraz cen jednostkowych dla robót wchodzących w skład odpowiedniej pozycji TER. 
Struktura ZPR musi być przygotowana w taki sposób, aby łączna wartość pozycji cząstkowych dla 
odpowiedniej pozycji TER odpowiadała jej wartości zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy, a wskazane ceny 
jednostkowe nie przekraczały średnich cen rynkowych dla danego typu prac (w przypadku sytuacji spornych, 
Wykonawca będzie zobowiązany skorygować zakwestionowane ceny lub ilości zgodnie z poleceniami 
Inżyniera Kontraktu). Ponadto, poziom szczegółowości ZPR musi umożliwiać wyodrębnienie odpowiednich 
zakresów rzeczowych pod kątem wymagań wskazanych przez Inżyniera Kontraktu w zakresie wytworzenia 
druków OT i PT na wszystkie jednostki miejskie oraz gestorów sieci, które docelowo będą zawiadywać 
eksploatacyjnie poszczególnymi częściami inwestycji.  Powyższy obowiązek dotyczy również, podziału ceny 
wskazanej w ofercie dla Dokumentacji Projektowej, na poszczególne branże. Inżynier Kontraktu zajmie 
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych, od dnia wpływu korespondencji Wykonawcy w tej sprawie. 

Przed  rozpoczęciem  Robót  (Projektowanie / Wykonawstwo) Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  do 
Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego Zasadniczy Przedmiar Robót (ZPR) oparty o własne wyliczenia 
Wykonawcy oparte na rozbiciu cen  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych,  na  podstawie  Projektu  
budowlanego i  wykonawczego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  Wymaganiami 
Zamawiającego.    

ZPR obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót, objętych opisem 
przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby 
suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty  Kontraktowej  zawartą  w  TER,  z  
wyłączeniem  wartości  Dokumentów Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami.  

ZPR nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną  na mocy Kontraktu  i będzie podlegał 
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, które zawsze może zostać przez Inżyniera Kontraktu uchylone.   

Inżynier Kontraktu  nie  odmówi  ani  nie  uchyli  zatwierdzenia  bez  ważnego  powodu.   

W  szczególności Inżynier Kontraktu ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego 
zatwierdzenia ZPR jeśli jest on przygotowany  w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót  
w  odniesieniu  do  rynkowych  cen  tego  elementu  Robót,  z  uwzględnieniem  kwot wskazanych w TER.  
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Szacunkowa  kontraktowa  wartość  zrealizowanych  Robót  zostanie  ustalona  na podstawie ZPR 
i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót na  koniec  każdego  okresu  
płatności.  Dokumenty  dostarczone  przez  Wykonawcę  będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu. 

Obmiar robót 

Zamawiający oczekuje podziału robót budowlanych w ramach ZPR w sposób zagregowany. Sposób agregacji 
elementów robót budowlanych należy uzgodnić z Inżynierem kontraktu na etapie opracowywania ZPR.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w ZPR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą udokumentowane w sposób  zgodny z umową. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ZPR lub innym miejscu projektu nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 
Kontraktu /Zamawiającego na piśmie.  

Podstawa płatności  

Zgodnie z umową.  

Informacje uzupełniające: 

Po zakończeniu budowy, zgodnie z uwarunkowaniami umowy do obowiązków Wykonawcy, należy 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na 

użytkowanie. Zamawiający zastrzega, że jego oczekiwania i zapisy Umowy mogą definiować konieczność 
podziału inwestycji na etapy, co będzie wiązało się m.in. z koniecznością uzyskania częściowego Pozwolenia 
na użytkowanie. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

W ramach realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną prawomocną 
Decyzję Pozwolenia na Budowę  Nr 2248/2020 z dnia 09.11.2020 r., wydaną przez Prezydenta Miasta 
Poznania.  

2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 

W ramach realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji 

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne  
i katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania. 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333  
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. Dz.U.2020r. poz. 1609 

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

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. 2012 poz. 
463 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 r. poz. 331); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U.2003r. Nr 120, poz. 1126 z 
późn. zm.. 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177  
z późniejszymi zmianami. 

c) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz.981 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Dz.U. 2016 poz. 2033 

e) Ustawa z dn. 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2017 nr 0 poz.519 

f) Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2017 poz. 128 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

i) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Dz.U. 2014 poz. 915 

j) Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm. 

k) Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 

l) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2016 r. 0 poz. 1629  
z późniejszymi zmianami. 

m) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 2147 

n) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2016 nr 0 
poz. 778 

o) Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami 

p) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 nr 0. poz.191 

q) Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987 ) 

r) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 nr 0 poz.1570) 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) 

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz. U. 2016 poz. 1966) 

u) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 2134.) 
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Ponadto należy stosować powszechnie dostępne, aktualne na dzień podpisania umowy, standardy 
poszczególnych gestorów sieci i jednostek miejskich. 
 
 


