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Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów  

od km -0,530 do km 5,118 

Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 

 

 

 

 

Adres obiektu: 

Linia kolejowa nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 

 

 

Nazwa i kody CPV zakresu robót: 

34632000-6 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 

z transportem kolejowym 

45234100-7 Budowa kolei 

45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 

 

Zamawiający: 

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 
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I CZĘŚĆ OPISOWA  

 

 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

formalności związanych z rozpoczęciem robót oraz ich wykonaniem wraz ze  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dokumentacja 

techniczna musi zawierać kosztorysy. 

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową z obsługą 

geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych 

robót. 

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A. 

Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu obejmującej 

zaktualizowanie istniejących map w zakresie wykonanych robót. 

 

 Opis stanu istniejącego objętego zamówieniem 

Linia kolejowa nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 to linia 

jednotorowa, niezelektryfikowana, na której ruch pociągów pasażerskich został zawieszony 

pod koniec lat 70. ubiegłego wieku a ruch towarowy w 2001 roku. Na linii brak jest urządzeń 

zabezpieczających ruch na przejazdach kolejowych (mogą pojawiać się jedynie pojedyncze 

elementy po dawnych mechanicznych systemach). 

Kilometraż przejazdów kolejowych: 

km 0,912 kat. D, droga asfaltowa 

km 1,286 kat. D, droga asfaltowa 

km 2,507 kat. D, droga asfaltowa 

km 2,690 kat. D, droga asfaltowa 
 

Opis stanu istniejącego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego 

weryfikacji np. poprzez inwentaryzację, pomiary, badania itp.  

Ponadto, Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania prac związanych 

z przedmiotowym zadaniem. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych 

informacji i inne skutki wizji lokalnej ponosi sam Wykonawca. Przeprowadzenie wizji musi 

być zgłoszone i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 Szacunkowy zakres robót do wykonania 

Docelowa kategoria przejazdów kolejowych: 

km 0,912 kat. C, droga asfaltowa 
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km 1,286 kat. B, droga asfaltowa 

km 2,507 kat. C, droga asfaltowa 

km 2,690 kat. C, droga asfaltowa 
 

1) Branża srk:  

a) montaż kontenera dla urządzeń ssp 4 szt. (wymaganą liczbę określi projektant), 

b) zabudowa urządzeń sterujących (wymaganą liczbę napędów określi projektant), 

c) zabudowa urządzeń oddziaływania (wymaganą liczbę napędów określi projektant), 

d) zabudowa napędów rogatkowych z półrogatkami – 4 szt. (wymaganą liczbę określi 

projektant), 

e) zabudowa drogowych sygnalizatorów świetlnych 10 szt. w tym doposażonych 

w sygnalizator akustyczny – 7 szt. (wymaganą liczbę określi projektant), 

f) system liczników osi bez elektroniki przytorowej, 

g) instalacja urządzenia zdalnej kontroli UZK dla ssp na nastawni dysponującej 

„Dzierżoniów Śląski”, 

h) ułożenie kabli (z uwzględnieniem niezbędnych przewiertów lub przecisków) 

do urządzeń ssp (w tym do skomunikowania przejazdów z urządzeniami stacyjnymi), 

i) budowa urządzeń zasilających samoczynną sygnalizację przejazdową, wyposażonych 

w układy podtrzymujące pracę systemu, przez co najmniej 8 godzin po zaniku 

zasilania podstawowego, wykorzystujące akumulatory bezobsługowe, 

j) demontaż istniejących urządzeń. 

2) Branża teletechniczna: 

a) zabudowa na przejazdach urządzeń TVU do obserwacji przejazdu i dodatkowo 

rejestracji zdarzeń na przejeździe (kat. B) z możliwością identyfikacji numeru 

rejestracyjnego pojazdu drogowego (czas rejestracji min. 30 dni). Możliwość 

odczytu i zgrania na nośnik elektroniczny zarchiwizowanego obraz 

3) Branża energetyczna: 

a) zabudować kabel zasilający WLZ (orientacyjna długość trasy kablowej od przejazdu 

na ul. Grunwaldzkiej do nastawni dysponującej ok. 4,5 km) do planowanych 

kontenerów z urządzeniami ssp, 

b) na przejeździe zabudować oświetlenie typu LED wraz z systemem sterowania 

(zastosować słupy oświetleniowe z oprawami energooszczędnymi), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – 8 szt.  (wymaganą liczbę określi projektant). 

4) Dokumentacja: 

a) dla w/w zakresu robót wykonać dokumentację projektową z obsługą geodezyjną 

i geotechniczną z podziałem branżowym wraz z kosztorysem,  

b) projekty stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym  - 4 kpl.,  

c) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą.  
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5) Inne: 

a) Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i PKP PLK 

Zakład Linii Kolejowych w Opolu w zakresie obsługi i utrzymania zabudowanych 

urządzeń. 

 

 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. 

2) Prace wykonawcze należy zsynchronizować z pracami przy rewitalizacji linii celem 

uniknięcia konieczności prowadzenia dodatkowych robót ziemnych. 

3) Roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodowały one utraty 

stabilności konstrukcji elementów infrastruktury kolejowej. 

4) Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami 

obowiązującymi u zarządcy, pod nadzorem uprawnionych pracowników. 

5) Linie kablowe powinny być zabudowane na terenie kolejowym, poza obszarem 

kolizyjnym do robót torowych, odwodnieniowych. 

6) Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie. Koszt wizji lokalnej 

oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponosi 

sam Wykonawca. Przeprowadzenie wizji musi być zgłoszone i potwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

7) Wszystkie prace muszą być wykonane przy użyciu nowych materiałów.  

8) Prace przy urządzeniach elektrycznych i SRK muszą być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia (automatyk z uprawnieniami do pracy 

w czynnych urządzeniach srk). 

9) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany bez spowodowania jakichkolwiek 

zniszczeń i konieczności napraw.  

10) Wykonawca powinien używać takiego sprzętu który zapewni jakość i bezpieczeństwo 

robót. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty należy prowadzić 

z zachowaniem skrajni budowli. 

11) Dla realizacji robót na przejeździe wymagających zamknięcia drogi Wykonawca musi 

uwzględnić konieczność tymczasowego objazdu oraz zmianę organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót na przejeździe. Wykonawca ponosi koszty zmiany organizacji ruchu 

drogowego i związanych z tym zmian w osygnalizowaniu dróg co powinien uwzględnić 

w składanej ofercie. 

12) Na przejazdach Wykonawca zrealizuje poniższy zakres robót bez względu na to czy został 

on dodatkowo opisany w pkt. 3 czy też został pominięty: 
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a) wykonanie wygrodzenia przejazdu, 

b) osygnalizowanie nowymi znakami przejazdu od strony drogi i torów zgodnie 

z przepisami i projektem stałej organizacji ruchu, 

c) wyposażenie przejazdu w znaki drogowe (B-20 „Stop” – 8 szt., znaki B-32c „Stój - 

sygnalizacja uszkodzona” – 8 szt., znaki B-32b „Stój – rogatka uszkodzona”- 2 szt.). 

Znaki powinny posiadać stojaki, tak aby nie było trudności z ich ustawieniem. 

Sposób ustawienia powinien gwarantować stabilność przed przewróceniem, 

w miejscach ustawienia znaków zabudować fundamenty betonowe umożliwiające 

stabilne ustawienie znaków, 

d) wykonanie w/przy kontenerze odrębnego miejsca do przechowywania znaków B-20, 

B-32c, B-32b wraz ze stojakami z niezależnym dostępem, 

e) wyposażenie kontenera w system alarmowy, antywłamaniowy i przeciwpożarowy, 

f) zabudowanie chodnika z kostki brukowej pod i dookoła kontenera, 

g) wykonanie chodnika z kostki brukowej umożliwiających dojście z drogi 

do kontenera, 

h) wykonanie wszelkich niezbędnych robót porządkowych i estetyzujących 

po zakończeniu robót budowlanych, 

i) na przejazdach Wykonawca zamontuje oświetlenie wraz z system sterowania, 

j) przejazdy muszą być wyposażone w urządzenia TVU dla rejestracji zdarzeń 

na przejeździe. Na przejeździe kat. B urządzenia muszą również umożliwiać odczyt 

numerów rejestracyjnych samochodów oraz możliwość odczytu i zgrania danych 

na nośnik elektroniczny przez personel techniczny obsługujący urządzenia SSP 

(nie przez Wykonawcę). Czas przechowywania danych co najmniej 30 dni. 

 

4.2. Harmonogram robót 

1) W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

„Harmonogram rzeczowo – finansowy”. Powinien on uwzględniać wykonanie robót dla 

każdej branży, ze wskazaniem okresu wykonywania robót oraz ich kosztów. Wykonawca 

robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót uwzględni czas 

na dokonanie odbiorów i przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji. 

2) W opracowywanym Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca uwzględni 

wymogi Zamawiającego:  

a) przekazanie dokumentacji, 

b) rozpoczęcie robót budowlano – montażowych, 

c) zakończenie robót budowlano – montażowych (zgłoszenie do eksploatacji 

wstępnej), 

d) odbiór końcowy, 

e) przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

f) przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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4.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Cechy systemu przejazdowego 

a) bezpieczeństwo 

Urządzenia systemu przejazdowego powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa 

stawiane komputerowym systemom sterowania ruchem kolejowym  

b) niezawodność 

Trwałość urządzeń musi być nie mniejsza niż 20 lat. 

c) uniwersalność 

W zakresie uniwersalności systemy przejazdowe muszą umożliwiać prowadzenie ruchu 

na linii z jej prędkością konstrukcyjną. 

d) elastyczność/kompatybilność 

Na przejazdach kat. C system powinien zakładać możliwą w dalszym okresie eksploatacji 

rozbudowę do kat. B 

Systemy przejazdowe muszą mieć możliwość współpracy z dowolnymi urządzeniami 

stacyjnymi za pomocą właściwych interfejsów. 

e) konstrukcja i technologia 

‒ system zabezpieczenia ruchu na przejeździe powinien być wykonany w technologii 

komputerowej, 

‒ urządzenia systemu zabezpieczenia ruchu na przejeździe muszą być rozmieszczone 

w kontenerze z zapewnieniem swobodnego dostępu do tych urządzeń, 

‒ kontener wyposażyć w urządzenia sygnalizacji otwarcia drzwi oraz w czujniki pożaru 

i gaśnice. Informacje o otwarciu drzwi lub o pożarze muszą być przekazywane 

do odpowiednich posterunków obsługi, 

‒ konstrukcja systemu powinna być modułowa i umożliwiać szybką wymianę 

elementów systemu, 

‒ urządzenia systemu powinny zapewnić łatwość obsługi i czynności serwisowych, 

‒ wszystkie podzespoły wymienne (moduły, płytki drukowane, kable systemowe itp.) 

musza być zabezpieczone przed ich niewłaściwym podłączeniem, 

‒ rodzaj zabudowanych urządzeń musi gwarantować dostęp do części zapasowych. 

 

 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

5.1. Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną poprzez uprawnionego geodetę na cały czas 

realizacji kontraktu. 

2) Wszelką potrzebną do wykonania prac projektowych dokumentacją geodezyjno–

kartograficzną (w tym w razie potrzeby mapy do celów projektowych) Wykonawca 

pozyska i dokona aktualizacji własnym staraniem i na własny koszt. 
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3) Pod względem geodezyjnym dokumentacja projektowa winna zostać wykonana 

na aktualnych mapach sytuacyjno–wysokościowych w skali 1:500 posiadających klauzulę 

o przydatności do celów projektowych. 

4) Wykonawca opracuje dokumentacje geodezyjno–kartograficzną w zakresie 

pozwalającym na sporządzenie dokumentacji projektowej i skuteczne zgłoszenie robót 

lub uzyskanie pozwolenia na budowę. 

5) Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji. 

Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki 

wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. Przeprowadzenie wizji musi być zgłoszone 

i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6) Wykonawca dokona niezbędnej do wykonania projektu inwentaryzacji istniejącej 

infrastruktury, przeprowadzi badania, odkrywki itp. 

7) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w niezbędnym zakresie, 

koniecznym do spełnienia wymagań prawnych i realizacji zadań, zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający oczekuje opracowania 

dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód 

i pozwoleń. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca 

opracuje projekt budowlany w niezbędnym zakresie. 

8) Wykonawca opracuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

9) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń Wykonawca uzyska własnym staraniem i na 

swój koszt. 

10) Wykonawca winien uzyskać uzgodnienia rozmieszczenia urządzeń ssp na nastawni 

Dzierżoniów Śląski z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu.  

11) Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

12) Zakres robót opisany przez Zamawiającego w punkcie 3, jest szacunkowy. Dokładny 

zakres w tym obszarze będzie określony przez Wykonawcę na etapie opracowania 

projektu. Wielkości te zależą od przyjętej przez Wykonawcę technologii, rodzaju 

urządzeń, warunków miejscowych, uzgodnień itd., co Wykonawca winien wziąć pod 

uwagę przygotowując ofertę. W przypadku zwiększenia przez projektanta zakresu robót 

(szacowanego przez Zamawiającego), Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie. 

13) W zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek: 

a) zaktualizować mapę zasadniczą zmianami powstałymi w wyniku robót 

budowlanych,  

b) dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane do opracowania nowej metryki 

przejazdowej. 

 



9 

 

14) Dokumentacja projektowa powinna: 

a) być wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów, z uwzględnieniem 

wymagań obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do skutecznego 

zgłoszenia robót do właściwego terenowo organu administracji państwowej 

w imieniu Zamawiającego oraz wykonania robót. Jeżeli w wyniku działań organów 

administracji państwowej konieczne będzie opracowanie projektu budowlanego 

i pozyskanie pozwolenia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełnej 

dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia procedury pozyskania pozwolenia 

na budowę, 

b) być opracowana przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane 

do projektowania w branżach: urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem 

kolejowym; instalacje elektryczne; telekomunikacja, 

c) zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia, a tam gdzie to konieczne 

powinna być zatwierdzona, 

d) być zatwierdzona i przyjęta do realizacji po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po przyjęciu 

dokumentacji przez Zamawiającego, 

e) koszt opracowania Dokumentacji i uzyskania wszystkich wynikających z przepisów 

i obowiązującego Prawa Budowlanego: opinii, uzgodnień i pozwoleń należy 

uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia. 

15) W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca: 

a) opracuje projekty wykonawcze przebudowy przejazdów (w zakresie niezbędnym 

do zgłoszenia robót), a w razie konieczności opracuje projekty budowlane 

niezbędne do pozyskania pozwolenia na budowę, obejmujące zabudowę: 

‒ Samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) kat. B według zakresu robót 

opisanego w pkt. 3, 

‒ Samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) kat. C według zakresu robót 

opisanego w pkt. 3, 

‒ Zasilania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, 

‒ Zdalnej kontroli (UZK) ssp, 

‒ Telewizji użytkowej (TVU), 

‒ Awaryjnego zasilania urządzeń ssp składającego sie z UPS, 

‒ Przyłącza energetycznego wraz z określeniem mocy, 

‒ Oświetlenia strefy przejazdu wraz z montażem słupów oraz opraw 

oświetleniowych na energooszczędne z uwzględnieniem wymagań dla przejazdu 

kat. B, 

‒ Przyłączy teletechnicznych w kontenerze oraz na posterunku ruchu 

umożliwiających podłączenie urządzeń zdalnej kontroli i łączności strażnicowej 

z dyżurnym ruchu, 
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‒ Obiektu kubaturowego (kontenera). 

b) opracuje projekty wykonawcze wraz z organizacją i technologią robót dla wszystkich 

branż. Projekty należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 

i oprawić w okładki w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie, 

c) opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymogami 

odpowiednich przepisów, 

d) w przypadku gdy założona technologia robót będzie tego wymagała, Wykonawca 

opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt organizacji ruchu drogowego 

oraz uzyska wymagane opinie i zatwierdzenie dla projektu czasowej zmiany 

organizacji ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Ponadto dokona 

osygnalizowania w terenie. 

 

5.2. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

1) Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

5.3. Warunki opracowania dokumentacji powykonawczej 

1) Po zakończeniu robót Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą 

z naniesieniem poprawek dokonanych w trakcie robót. 

2) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać rysunki, schematy, opisy stanu sprzed 

wymiany z naniesionymi na nich zmianami, wykonanymi w trakcie prowadzenia robót 

oraz mapy, uzupełnione geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3) Na komplet dokumentacji powykonawczej wchodzą miedzy innymi: 

a) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

b) protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

c) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy, 

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

f) świadectwo dopuszczenia (bezterminowe) do eksploatacji typu budowli i urządzeń 

przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego  wydawane przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego lub Głównego Inspektora Kolejnictwa, 

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń 

kierowników robót branżowych). 
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5.4. Wymagania w stosunku do liczby egzemplarzy dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja wykonawcza 3 egz. w wersji papierowej. W przypadku konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę projekt budowlany 5 egzemplarzy w wersji 

papierowej. 

2) Dokumentacja powykonawcza 4 egz. w wersji papierowej. 

3) Dokumentacja Techniczno–Ruchowa (DTR) producenta w 3 kompletach w wersji 

papierowej. 

4) Dokumentacja powykonawcza geodezyjna 4 egz. w wersji papierowej. 

5) Oprócz w/w liczby egzemplarzy w wersji drukowanej (papierowej), Wykonawca 

dostarczy wersję elektroniczną. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgodna 

z wersją papierową i przekazana na nośniku cyfrowym w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. Dokumentacja powinna zostać przygotowana w oparciu 

o programy/aplikacje, których format zapisu umożliwia odtworzenie na posiadanych 

przez Zamawiającego programach/aplikacjach (środowisko Office). Dokumentacja 

w wersji elektronicznej nie może być w żaden sposób chroniona hasłem. 

6) Koszt sporządzenia wszystkich dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania 

przedsięwzięcia budowlanego. 

 

5.5. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 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 oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

5.6. Podstawowe parametry techniczne dotyczące wykonawstwa robót 

5.6.1 Kanalizacja kablowa w rejonie przejazdu 

Dla przeprowadzenia kabli teletechnicznych i srk należy wykonać przeciski sterowane pod 

koroną torowiska i drogi umieszczając w nich rury PEHD. Dokładny przebieg tras kablowych 

opracowany zostanie na podstawie sporządzonego projektu. 

5.6.2 Energetyka 

1) Przyłącze elektroenergetyczne wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez 

dostawce energii (przedsiębiorstwo energetyczne), 

2) Przy układaniu kablowych linii zasilających i linii do urządzeń oświetleniowych zakres 

robót obejmuje: 

‒ trasowanie, 

‒ wykonanie rowów kablowych, 

‒ wykonanie przecisków kablowych, 

‒ zakup niezbędnych wyrobów, 

‒ ułożenie kabli, 

‒ badania i pomiary odbiorcze, 

‒ inwentaryzację geodezyjną linii kablowych. 

3) Przy zabudowie urządzeń oświetleniowych zakres robót obejmuje: 

‒ ustawienie słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, 

‒ montaż rozdzielni sterowania oświetlenia zewnętrznego, 

‒ po realizacyjne badanie natężenia oświetlenia. 

5.6.3 Wymagania podstawowe dla zastosowanych urządzeń srk 

1) System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B/C 

System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B/C powinien realizować następujące 

wymagania: 

a) półrogatki (kat. B) z samoczynną sygnalizacją świetlną powinny być zgodne 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

b) system przejazdowy powinien być wykonany w technologii komputerowej, 

c) urządzenia sterowania ssp należy zabudować w szafie kontenerowej, 

d) system musi spełniać warunki do obsługi przejazdu z miejsca, jeżeli urządzenia ssp 

nie działają. 

e) urządzenia ssp muszą być wyposażone w elementy umożliwiające rejestrację i ciągłe 

monitorowanie ich stanu oraz w pozostałe urządzenia potrzebne do pobierania 

zdarzeń z rejestratorów np. z poziomu on line, 



13 

 

f) sygnalizatory drogowe z panelami diodowymi LED, 

g) zapewniać ręczne sterowanie załączaniem i wyłączaniem ostrzegania z poziomu 

UZK, 

h) wyposażenie w urządzenia diagnostyczne umożliwiające kontrolę: 

‒ prawidłowości pracy sygnalizatorów drogowych, 

‒ prawidłowości położenia i ciągłość drągów, 

‒ prawidłowości napięć zasilających, 

‒ prawidłowości pracy urządzeń oddziaływania, 

‒ otwarcia drzwi i stanu sygnalizacji pożaru w kontenerze, 

‒ rejestrację usterek z możliwością odczytu miejscowego i zdalnego z poziomu 

UZK. 

2) Wymagania w zakresie sygnalizatorów drogowych 

a) należy ustawić taką liczbę sygnalizatorów, aby zapewnić ich dobrą widoczność 

z każdej drogi dojazdowej. 

3) Wymagania w zakresie rogatek przejazdowych: 

a) napędy powinny posiadać kontrolowane opadanie draga po zaniku napięcia – 

zasilania, 

b) uchylenie drągów z pozycji poziomej nie powinno prowadzić do wyłączenia świateł 

sygnalizatorów drogowych, 

c) drągi powinny być wyposażone w bezpieczniki, umożliwiające wyłamanie draga bez 

uszkodzenia draga i napędu, 

d) drągi powinny być wyposażone w kontrole ciągłości draga, 

e) drągi powinny być wyposażone w latarki. 

4) Wymagania w zakresie urządzeń oddziaływania 

a) musi istnieć możliwość instalacji w dowolnym miejscu toru (np. na łuku), 

b) muszą być mocowane w taki sposób, żeby ich instalacja nie wymagała żadnych 

ingerencji w warstwę podtorza, 

c) muszą być odporne na wstrząsy i wibracje powodowane przejeżdżającym taborem, 

d) muszą być odporne na warunki atmosferyczne, prądy błądzące, przepięcia 

pochodzące od trakcji oraz wyładowań atmosferycznych (bez elektroniki 

przytorowej), 

e) musza być podatne na ciągłą kontrolę (samo-testowanie) przez system, 

f) muszą być odporne na działanie osób postronnych (próby kradzieży i dewastacji), 

g) muszą być urządzeniami bezobsługowymi tzn. nie wymagającymi żadnych czynności 

regulacyjnych, 

h) urządzenia oddziaływania oparte na systemie licznika osi, 

i) nie mogą powodować zakłóceń w innych urządzeniach srk. 

5) Urządzenia Telewizji przemysłowej (TVU) 

a) obraz telewizji użytkowej (TVU) powinien być kolorowy,  
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b) widok z kamer musi obejmować cały przejazd wraz z otoczeniem,  

c) kamery muszą być zabezpieczone przed dewastacją i kradzieżą, 

d) jakość obrazu musi pozwalać na odczyt numerów rejestracyjnych pojazdów w ciągu 

całej doby wraz z archiwizacją zdarzeń przez co najmniej 30 dni, 

e) kamera powinna być umieszczona w obudowie kroplo - i pyłoszczelnej wyposażonej 

w ogrzewanie szyby przedniej,  

f) obudowa kamery powinna być odporna na akty wandalizmu, ponadto każda 

z kamer powinna być widziana przez inna kamerę. 

6) Wymagania w zakresie Urządzenia Zdalnej Kontroli/UZK 

UZK spełnia funkcje sterowania nadrzędnego do kontrolowanych systemów ssp. Służy 

do informowania dyżurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp oraz wydawania 

poleceń do systemu ssp i powinno spełniać następujące wymagania: 

a) urządzenie powinno posiadać sygnalizację dźwiękową i wizualną informującą 

o wystąpieniu dowolnej usterki urządzeń ssp, 

b) urządzenie musi kontrolować i wizualizować następujące parametry pracy ssp: 

‒ prawidłowość położenia półrogatek, 

‒ ciągłość drągów, 

‒ prawność sygnalizatorów drogowych (w stanie oczekiwania i w stanie 

ostrzegania), 

‒ prawidłowość pracy urządzeń oddziaływania, 

‒ obecność napięcia sieci, 

c) urządzenie powinno kategoryzować stany awaryjne systemu na: 

‒ usterki kategorii I – wymagające wprowadzenia obostrzeń w ruchu pociągów, 

‒ usterki kategorii II – nie wymagające wprowadzenia obostrzeń w ruchu 

pociągów, 

d) urządzenie powinno rejestrować zmiany stanów funkcjonalnych ssp wraz z datą 

i czasem ich wystąpienia, 

e) urządzenie powinno umożliwić awaryjne przywrócenie ruchu drogowego 

na przejeździe, zaimplementowane jako polecenie specjalne. 

7) Wymagania do szafy kontenerowej: 

a) konstrukcja szafy kontenerowej z urządzeniami musi mieć zapewniony odpowiedni 

stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody, 

b) wytrzymałość szaf kontenerowych na warunki atmosferyczne powinna spełniać 

warunki stosownych norm, 

c) zabezpieczenie ścian kontenera powłoką antygraffiti. 

8) Urządzenia, systemy i typy budowli muszą posiadać bezterminowe świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji, 
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5.7. Wymagania dla wyrobów 

1) Wszystkie wyroby do wbudowania w zakres zadania musza spełniać wymagania polskich 

przepisów tj. m.in. ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy Prawo budowlane, 

ustawy o transporcie kolejowym. 

2) Wszystkie użyte do wykonania materiały i urządzenia powinny być nowe (będące 

aktualnie w produkcji) oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

3) Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że materiały zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi regulacjami i posiadają wymagane 

parametry (m.in. świadectwo odbioru, deklaracja zgodności, aprobaty techniczne). 

4) Transportowanie i magazynowanie materiałów musi być zgodne z wymogami 

producenta. 

5) Magazynowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy i na jego 

koszt. 

 

5.8. Zasady postępowania z materiałami do ponownego użycia oraz odpadami 

1) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 

wytworzonymi przez siebie odpadami. 

2) Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

a) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt, 

b) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach, 

c) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

3) Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 

ten cel przeznaczony wyznaczony na terenie zaplecza budowy zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie. 

4) Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 

odpadów. 

 

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują 

również wszystkich podwykonawców. 

 

5.9. Przygotowanie zaplecza i terenu budowy 

1) Urządzenie zaplecza budowy, w tym dostawę mediów (energia elektryczna, woda itp.) 

wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 

2) Dozór nad maszynami i mieniem leży po stronie Wykonawcy. 

3) Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

urządzi teren budowy w sposób niepowodujący niedogodności dla mieszkańców. 
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4) Koszty przystosowania torów i terenów na potrzeby socjalne, magazynowania 

materiałów oraz zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca. Po zakończeniu robót 

do Wykonawcy należy likwidacja zaplecza budowy oraz przywrócenie stanu środowiska 

do stanu, który istniał przed przystąpieniem do realizacji robót (udokumentowania tego 

faktu należy dokonać m.in. poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji 

fotograficznej). Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja 

i rozbiórka, oraz kosztów przywrócenia stanu środowiska do stanu początkowego mieści 

się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót. 

5) W przypadku wystąpienia szkody w środowisku lub zagrożenia wystąpieniem takiej 

szkody, Wykonawca ma własny koszt dokona usunięcia szkody lub podejmie stosowne 

działania, które uniemożliwią powstanie szkody w środowisku. 

 

5.10. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. 

 

5.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

1) Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób 

postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu 

budowy obciążają Wykonawcę. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

3) 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. 

4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest wliczony w cenę umowną. 

 

5.12. Wymagania dotyczące sprzętu 

1) Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości 

oraz wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie 

powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie 

z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia 
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i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane 

na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

2) 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, 

ilości i wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. 

3) Dobór sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wysoką 

jakość robót oraz spełniać wszystkie warunki BHP. Wykorzystywany przez Wykonawcę 

sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie 

niekonwencjonalnego sprzętu, powinien wskazać Zamawiającemu na własny koszt jego 

przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem. 

4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót 

 

5.13. Wymagania dotyczące środków transportu 

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

wyrobów. 

2) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

3) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5.14. Wymagania dotyczące wykończenia 

1) Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty porządkowe po zakończeniu robót 

budowlanych. 

2) Wykonawca zabuduje chodniki z kostki brukowej pod i dookoła kontenera. 

3) Wykonawca wykona chodnik z kostki brukowej umożliwiający dojście z drogi 

do kontenera. 

4) Napędy rogatkowe oraz sygnalizatory drogowe należy w około podstaw obudować 

kostką brukową. 
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5) W miejscach naruszenia nawierzchni (tłucznia) należy przywrócić do stanu pierwotnego 

i obsypać oczyszczonym tłuczniem. 

6) Wszystkie użyte wskaźniki, tarcze, ich maszty i mocowania winny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

7) Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie (teoretyczne i praktyczne) dla 

personelu Zamawiającego i PKP PLK w zakresie obsługi technicznej i diagnostycznej 

wybudowanych urządzeń i systemów.  

8) Wykonawca dostarczy na swój koszt, przed zakończeniem robót sześć egzemplarzy 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla zabudowanych urządzeń. 

 

5.15. Personel  

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych zadaniem wymagane jest posiadanie przez 

kierownika budowy (kierownika robót) uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności, 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadania wystarczającego potencjału ludzkiego 

i technicznego. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich 

opracowań projektowych wraz z kompletem uzgodnień oraz decyzjami zatwierdzającymi. 

 

5.16. Oznakowanie robót  

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich przepisach. 

 

5.17. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

5.17.1. Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej następuje protokołem odbioru dokumentacji projektowej 

sporządzonym przez Zamawiającego. W ciągu 7 dni od przedłużenia dokumentacji 

do zatwierdzenia Zamawiający dokona akceptacji poprzez sporządzenie i przekazanie 

Wykonawcy protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub przekaże w formie pisemnej 

uwagi do przekazanych dokumentów. Wykonawca w ciągu 7 dni wprowadzi zmiany 

do dokumentacji projektowej i przedłoży ją ponownie do akceptacji Zamawiającego. 

W takim przypadku powtórzona zostanie ww. procedura aż do momentu sporządzenia 
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i przekazania Wykonawcy protokołu odbioru dokumentacji. Procedowanie odbioru 

dokumentacji nie będzie miał wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy. 

 

5.17.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

przedstawiciel Zamawiającego  na podstawie oględzin, pomiarów w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

5.17.3. Odbiór końcowy zadania 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowemu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru końcowemu robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowemu Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i uzupełniające lub zamienne). 

3) Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze specyfikacją techniczną. 

5) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacją techniczną. 

6) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

7) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

8) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9) Oświadczenie Kierownika budowy.  

10) Rozliczenie finansowe zadania (zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robót, 

zestawienie faktur). 

11) Sprawozdania techniczne Wykonawcy: sprawozdanie Kierownika budowy z realizacji 

kontraktu, opinia technologiczna Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów kontrolnych załączonych do dokumentów operatu, 

wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacja fotograficzna robót. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

5.17.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.17.3. 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy oświadczenie stanowiące prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) Mapę sytuacyjną do celów projektowych można uzyskać w PKP Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 Wrocław, 

b) Zamawiający we własnym zakresie dokona zgłoszenia robót/wystąpi o pozwolenie 

na budowę, 

c) Zamawiający we własnym zakresie zapewni przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

d) Obiekty położone są na działkach: 

‒ nr 454/5 AM-10, obręb 0001 Północ, Bielawa, 

‒ nr 1/12 AM-7, obręb 0002 Południe, Bielawa, 

‒ nr 1/3 AM-6, obręb 0002 Południe, Bielawa. 

e) Nie zachodzi potrzeba wykonywania badań gruntowo–wodnych, 

f) Obiekty nie są na liście konserwatora zabytków, 

g) Nie są wymagane opinie z zakresu ochrony środowiska, 

h) Nie zachodzi potrzeba pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

i) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej – po stronie Zamawiającego, 

j) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem projektów 

i wykonaniem robót budowlanych,  w szczególności koszty: uzyskania map, wszystkich 

uzgodnień, opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów 

w czasie wykonywania robót, zajęcia drogi, oznakowania miejsca robót i inne 

niezbędne do wykonania całego zadania. 

 

3. Przepisy prawne związane z wykonaniem zadania 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.), 

b) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017 poz. 2117 

ze zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2018 poz. 1945), 

d) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 poz. 1226 

ze zm.), 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2018 poz. 1935),  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 

(Dz. U. 2013 poz. 1129),  
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g) 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 budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),  

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 

poz. 1744 ze zm.),  

i) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151, poz. 987 ze zm.), 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 

dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów 

kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720),  

l) Polskie Normy Branżowe i Państwowe, 

m) Regulacje, standardy techniczne - stosowane u zarządców infrastruktury kolejowej. 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 

 

 


