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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1.1. Zakres robót 

1.1.1 Rozebranie toru z szyn typu S49 na podkładach drewnianych 

1.1.2 Usunięcie warstwy podsypki tłuczniowej 

1.1.3 Ścięcie ławy torowiska 

1.1.4 Renowacja rowów bocznych 

1.1.5 Plantowanie i nadanie spadku korony torowiska 

1.1.6 Układanie toru na podkładach PS 83, szyny typu S49 

1.1.7 Wymiana szyn wadliwych i z nadmiernym zużyciem (min 70%) 

1.1.8 Balastowanie toru tłuczniem 

1.1.9 Oprofilowanie toru 

1.1.10 Regulacja toru w planie i profilu 

1.1.11 Zabudowa płyt na przejazdach kolejowych z wykonaniem ich odwodnienia 

1.1.12 Przebudowa 2 peronów 

1.1.13 Transport i utylizacja zużytych materiałów i gruntu 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków do projektowania, opinii, uzgodnień oraz 

map do celów projektowych, 

b) opracowanie projektu wykonawczego w 4 egzemplarzach (odcinek toru głównego, 

przebudowa układu torowego stacji Bielawy, odwodnienie, przebudowa peronów), 

c) przedmiar robót, 

d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

e) uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu, 

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach, 

g) Zapewnienie nadzoru autorskiego. 

 

Projekty powinny być opracowane zgodnie z wymogami ustaw, przepisów techniczno-

budowlanych, obowiązującymi normami i standardami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, a także przepisami i instrukcjami obowiązującymi u zarządcy linii kolejowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obowiązany jest opracować harmonogram robót 

i dostarczyć go Zamawiającemu. 
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1.3 Informacje o placu budowy 

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. Linia położona jest 

głównie na niewielkich nasypach, odcinki proste stanowią ok. 72%, łuki i krzywe przejściowe 

ok. 28% całości linii, łuki małe o promieniu poniżej 300m nie występują, maksymalne 

pochylenie podłużne wynosi 17,45‰, minimalny promień łuku poziomego 580 m. Na linii 

znajdują się 3 obiekty inżynieryjne w tym: most 1 szt. oraz przepusty 2 szt., ścian oporowych 

nie ma. Linia przebiega zasadniczo przez teren zabudowany (zurbanizowany).  

Na całym odcinku ułożone są szyny typu S49, głównie z lat 60. ubiegłego wieku, na części 

posiadające wżery korozji wgłębnej stopek i części szyjek.  

Wszystkie podkłady kolejowe (głównie drewniane sosnowe typu IIB) nie nadają się 

do eksploatacji ani dalszego zagospodarowania.  

Szyny łączone są na łubki czterootworowe w złączach podpartych na zespołach 

podstykowych drewnianych. Przytwierdzenie szyn typu „K” przy pomocy łapek i śrub 

stopowych. Komory łubkowe i wszystkie złączki są silnie skorodowane. Wszystkie złączki 

połączenia szyn i przytwierdzenia wymagają wymiany na nowe. 

Na całej długości toru podsypka jest silnie zachwaszczona (także porośnięta krzakami 

i drzewkami, wieloletnią roślinnością), występują lokalnie odsłonięcia podkładów do różnej 

głębokości. Stan podsypki należy określić jako niedostateczny, na całej długości należy 

dokonać wymiany oraz jej uzupełnienia do wymaganej grubości warstwy. 

Przy linii po obu stronach usytuowane są boczne rowy odwadniające - obecnie kompletnie 

zarośnięte wieloletnią roślinnością, niedrożne i poważnie zamulone. 

       

Wykaz przejazdów kolejowych 

km 0,138 kat. D - 2 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 0,439 przejazd wykonany samowolnie przez lokalną społeczność 

km 0,565 przejazd wykonany samowolnie przez lokalną społeczność 

km 0,691 kat. D - 1 kpl. płyt CBP, droga gruntowa 

km 0,912 kat. D - 1 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 1,286 kat. D - 4 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 1,498 przejazd wykonany samowolnie przez lokalną społeczność 

km 1,720 przejazd wykonany samowolnie przez lokalną społeczność 

km 2,134 kat. D - 2 kpl. płyt CBP, droga gruntowa 

km 2,507 kat. D - 2 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 2,690 kat. D - 2 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 3,062 kat. D - pomost z podkładów drewnianych, droga gruntowa 

km 3,475 kat. D - 4 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

km 4,072 kat. F - pomost z podkładów drewnianych, droga gruntowa 
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km 4,567 kat. D - 3 kpl. płyt CBP, droga asfaltowa 

 

Położenie toru w planie 

km -0,530 – 1,340 prosta 

km 1,340 – 1,630 łuk lewy R=920 m 

km 1,630 – 2.500 prosta 

km 2,500 – 2,730 łuk prawy R=450 m 

km 2,730 – 3,160 prosta 

km 3,160 – 3,620 łuk prawy R=960 m 

km 3,620 – 4,030 prosta 

km 4,030 – 4,120 łuk lewy R=660 m 

km 4,120 – 4,460 prosta 

km 4,460 – 4,610 łuk prawy R=390 m 

km 4,610 – 4,710 prosta 

km 4,710 – 5,170 łuk prawy R=580 m 

 

Położenie toru w profilu 

km -0,530 – 0,136 spadek 3,60 ‰ 

km 0,136 – 1,100 spadek 17,45 ‰ 

km 1,100 – 1,300 spadek 15,30 ‰ 

km 1,300 – 1,776 spadek 12,40 ‰ 

km 1,776 – 2,200 spadek 1,15 ‰ 

km 2,200 – 2,513 spadek 1,90 ‰ 

km 2,513 – 3,860 spadek 15,35 ‰ 

km 3,860 – 4,000 spadek 8,70 ‰ 

km 4,000 – 4,500 spadek 7,30 ‰ 

km 4,500 – 4,750 spadek 6,30 ‰ 

km 4,750 – 5,452 spadek 5,10 ‰ 

 

Obiekty inżynieryjne 

km 1,851 przepust rurowy żeliwny ø 0,70, dł. 11,10 m 

km 1,987 przepust rurowy żeliwny ø 0,70, dł. 11,00 m 

km 4,138 most stalowy, blachownica odkryta, dł. 2,70 m, h=1,50 m 

Mogą występować inne małogabarytowe obiekty, których nie odnaleziono w terenie. 

 

Peron na stacji Bielawa Zachodnia 

 jednokrawędziowy 

 nawierzchnia peronowa gruntowa 
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Peron na stacji Bielawa Wschodnia 

 jednokrawędziowy 

 nawierzchnia peronu gruntowa 

 

Tory na stacji Bielawa Zachodnia 

 Nr 2 - tor klasyczny, szyny typu S49 z roku 1905, podkłady drewniane o dużym stopniu 

degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 3 tor klasyczny, szyny typu S49 z roku 1951/60, podkłady drewniane o dużym stopniu 

degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 5 tor bezstykowy, szyny typu S49 z roku 1952, podkłady PBS1 o przeciętnym stopniu 

degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 7 tor bezstykowy, szyny typu S49 z roku 1962, podkłady PBS1/INBK4 o przeciętnym 

stopniu degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 11 tor bezstykowy, szyny typu S49 z roku 1971, podkłady PBS1/INBK4 o przeciętnym 

stopniu degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 19 tor bezstykowy, szyny typu S49 z roku 1962, podkłady PBS1/INBK4 o przeciętnym 

stopniu degradacji lokalnie, wzmacniany podkładami stalowymi, podsypka tłuczniowa 

w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 Nr 101 tor bezstykowy, szyny typu 6/S49 z roku 1961, podkłady PBS1 o przeciętnym 

stopniu degradacji lokalnie, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże 

zachwaszczenie. 

 

Rozjazdy 

Nr 1/2 podwójny S49-1:9-190 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 4 Rz lewy S49-1:9-190 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 5 Rz prawy S49-1:9-190 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 6 Rz lewy S42-1:9-205 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 12 Rz lewy S49-1:9-300 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 15 Rz prawy S49-1:9-190 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 201 Rz prawy S49-1:9-190 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

 

Tory na stacji Bielawa Wschodnia 

Nr 2 - tor klasyczny, szyny typu S49 z roku 1961, podkłady drewniane o bardzo dużym 

stopniu degradacji, podsypka tłuczniowa w złym stanie, bardzo duże zachwaszczenie, 

 

Rozjazdy 

Nr 1 Rz prawy S42-1:9-205 rozjazd zasypany ziemią, lokalny parking 

Nr 2 Rz lewy S42-1:9-205 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 4 Rz prawy S42-1:9-205 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 
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Nr 501 Rz lewy S49-1:12-500 podrozjazdnice drewniane w złym stanie 

Nr 3 krzyżowy S49-1:9-190 rozjazd nieeksploatowany  

 

1.4 Ogólne informacje o wykonaniu robót 

Elementy linii kolejowej objęte opracowaniem: 

 

Tor główny zasadniczy linii od km -0,530 do km 5,118 

Opracowanie dotyczy wymiany nawierzchni (podkłady, podsypka, szyny), robót podtorowych 

oraz regulacji toru w planie i profilu. 

Parametry geometryczne toru dostosować dla V=80 km/h. 

Klasa techniczna toru – 5 (wg instrukcji UK-5). Ruch pociągów jednorodny (pasażerski). 

 

Perony 

W ramach przebudowy należy uwzględnić: 

 wymianę ścianek peronowych  

 wykonanie nawierzchni peronów  

 podejścia z drogi oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej 

zdolności ruchowej  

 wyposażenie peronów – w tym: 

- ogrodzenie panelowe typu 3D w kolorze RAL 2009, 

- ławki, 

- stojaki na rowery z zadaszeniem w formie wiaty, 

- kosze na śmieci, 

- tablice z nazwą przystanku, 

- tablice kierunkowe, 

- gablotę na rozkłady jazdy, 

- instalację elektryczną do oświetlenia typu LED peronu, tablic, gablot i monitoringu, 

- monitoring. 

 

1.5. Szczegółowe informacje o wykonaniu robót 

Rewitalizacja linii kolejowej obejmuje wymianę elementów nawierzchni jak: podkłady, 

złączki, szyny, podsypkę tłuczniową oraz roboty podtorowe.   

1.5.1. Wymiana podkładów 

Podkłady do wymiany mają być strunobetonowe typu PS-83 dostosowane 

do przytwierdzenia sprężystego typu SB o rozstawie podkładów 0,70 m zgodnie z instrukcją 

UK-4. 

1.5.2 Wymiana szyn 

Należy zabudować szyny nowe S49E1 o długości 25-30m.  
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Dopuszcza się zastosowanie szyn staroużytecznych pod warunkiem, że spełniać będą one 

formalne wymagania dotyczące dalszej przydatności (zatwierdzone przez zamawiającego, 

pozytywny, wynik badań defektoskopowy). Złącza szyn wykonać jako wiszące, łączyć łubkami 

6-cio otworowymi. Złącza szynowe nie mogą występować na obiektach inżynieryjnych 

i w przejazdach oraz w odległości mniejszej niż 6m od zewnętrznej krawędzi konstrukcji. 

1.5.3 Podsypka tłuczniowa 

Starą podsypkę należy usunąć i zutylizować. Nową podsypkę wykonać z tłucznia 31,5/50 

gat. I, kl.2. Balastowanie wykonać tłuczniem nowym po uzupełnieniu. Minimalna grubość 

warstwy podsypki pod podkładem – 21 cm. Po wymianie podkładów podsypkę należy 

uzupełnić i oprofilować.  

1.5.4 Podbicie toru 

Po zakończeniu wymiany podkładów tor należy wyregulować w planie i profilu zgodnie 

z projektem. Parametry geometryczne toru dostosować do szybkości pociągów 80 km/godz. 

1.5.5 Obiekty inżynieryjne 

1. km 1,851 przepust rurowy żeliwny należy oczyścić, udrożnić i w razie potrzeby wzmocnić 

wlotów i wylotów (w sposób uzgodniony z Zamawiającym). 

2. km 1,987 przepust rurowy żeliwny należy oczyścić, udrożnić i w razie potrzeby wzmocnić 

wlotów i wylotów (w sposób uzgodniony z Zamawiającym). 

3. km 4,138 most stalowy należy zamienić na przepust prefabrykowany z zachowaniem 

dna cieku wodnego wraz z umocnieniem wlotów i wylotów. 

1.5.6 Przejazdy kolejowe 

Na wszystkich przejazdach nawierzchnia kolejowa ma zostać wymieniona na nową. Płyty 

wewnętrzne skrajne muszą posiadać odpowiednie skosy. Dojazdy w odległości 4m wykonać 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Właściwie oznakować przejazd znakami 

i wskaźnikami. Przepusty pod drogami usytuowane równolegle do toru zlokalizowane 

w okolicy przejazdów kolejowych należy oczyścić i udrożnić. Dzikie przejazdy należy 

zlikwidować i odtworzyć w ich miejsce rowy boczne.  

km 0,138 kat. D - należy zabudować 3 kpl. płyt CBP, ul. Bankowa 

km 0,439 dziki przejazd do likwidacji 

km 0,565 dziki przejazd do likwidacji 

km 0,691 kat. D/F - należy zabudować 1 kpl. płyt CBP, droga gruntowa 

km 0,912 kat. C - należy zabudować 2 kpl. płyt CBP, ul. Osiedle Włókniarzy 

km 1,286 kat. B - należy zabudować 5 kpl. płyt CBP, ul. Bohaterów Getta 

km 1,498 dziki przejazd do likwidacji 

km 1,720 dziki przejazd do likwidacji 

km 2,134 kat. D/F - należy zabudować 3 kpl. płyt CBP, ul. Pocztowa 

km 2,507 kat. C - należy zabudować 2 kpl. płyt CBP, ul. Rolna 
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km 2,690 kat. C - należy zabudować 4 kpl. płyt CBP, ul. Ceglana 

km 3,062 kat. D/F - należy zabudować 2 kpl. płyt CBP, droga gruntowa 

km 3,475 kat. D - należy zabudować 4 kpl. płyt CBP, ul. Grunwaldzka 

km 4,072 kat. D/F - należy zabudować 2 kpl. płyt CBP, droga gruntowa 

km 4,567 kat. D - 3 kpl. płyt CBP, ul. Strumykowa 

Zabezpieczenie przejazdów samoczynną sygnalizacją przejazdową (SSP) nie w jest w zakresie 

powyższego opracowania. 

1.5.7 System odwodnienia 

Naprawa systemu odwodnienia przez oczyszczenie, udrożnienie, odpowiednie oprofilowanie 

spadków i ewentualne lokalne umocnienie rowów bocznych z dwóch stron toru. 

Oczyszczenie i umocnienie dopływów i odpływów. Przepusty pod drogami usytuowane 

równolegle do toru zlokalizowane w okolicy przejazdów kolejowych należy oczyścić 

i udrożnić lub zabudować nowe przepusty (ϕ= 40 cm). 

Należy wykonać drenaż liniowy (drenokolektor) od przejazdu w km 3,475 do km 3,675 

po prawej stronie linii (zgodnie z kilometracją). 

1.5.8 Perony 

Perony na linii należy przebudować zgodnie z projektem wykonawczym. Peron p.o. Bielawa 

Centralna (nazwa ostatecznie ustalona po konsultacjach społecznych) należy wybudować 

zgodnie z projektem budowlanym.  

Parametry techniczno–użytkowe peronów 

 Długość peronów – 100 m 

 Wysokość peronów – 0,55 m 

 Szerokość użytkowa – 3,70 m 

 

Peron Bielawa Zachodnia 

Należy przebudować peron nr 2 stacji Bielawa Zachodnia. Wykonać go jak najbliżej przejazdu 

kolejowego w km 0,138 na ul. Bankowej aby ułatwić podróżnym dojście do peronu. Należy 

rozebrać rozjazd zwyczajny prawy nr 15 znajdujący się bezpośrednio za przejazdem 

na ul. Bankowej (ok. 1m) i zabudować go torem. Tor 50 m za peronem należy zabudować 

lekkim kozłem oporowym zgodnie z instrukcją UK-4. 

Wyposażenie do wykonania:  

 Wiata peronowa o wymiarach – długość (w rzucie dachu/w rzucie ścian): 5,10/4,20 m, 

szerokość (w rzucie dachu/w rzucie ścian): 2,68/1,40 m, wysokość 2,20 – 2,40 m. 

Konstrukcja typowa, szkielet stalowy, wypełnienie ścian w postaci tafli szkła  

hartowanego i laminowanego typu ESG o grubości min. 6 mm. 

Dach lekko wypukły, pokryty płytami z poliwęglanu wielokomorowego i laminowanego 

o grubości min 4 mm.  

Pod wiatą ławka oraz tablica informacyjna dostosowane do konstrukcji wiaty. 
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 Ławki zewnętrzne – szt. 2 poza wiatą, jednostronne z oparciem o długości około 2 m, lub 

z 4 osobnymi siedziskami, wykonane ze stali, mocowane do fundamentów betonowych. 

 Kosze na śmieci – 4 szt. o pojemności min. 35 l, mocowane do słupków stalowych 

posadowionych na fundamencie betonowym. 

 Stojaki na rowery – 10 stanowisk, rozmieszczone co 1 m, trwale przymocowane 

do podłoża w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie.  

Nad stojakami zaprojektować zadaszenie. 

 Oświetlenie peronu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, oprawki 

w technologii LED. 

 Tablica kierunkowa (Dzierżoniów). 

 Monitoring – min. 2 kamery skierowane na peron i 1 na infrastrukturę około 

przystankową. 

 Teren od strony zewnętrznej peronu zagospodarować na parking. 

 Ogrodzenie peronu – na obu końcach i od strony zewnętrznej, konstrukcja z gotowych 

paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych w formie kraty o oczkach 50x200 

mm, wysokość 1,50 m i szerokość 2,50m. Panele łączyć ze słupkami z kształtownika 

prostokątnego w kolorze RAL 2009 (ogrodzenie typu 3D). 

 

Peron Bielawa Centralna (nazwa zostanie ustalona po konsultacjach społecznych) 

Należy wybudować nowy peron Bielawa Centralna. Peron będzie się jak najbliżej przejazdu 

kolejowego w km 1,283 na ul. Bohaterów Getta po stronie prawej (zgodnie z kilometracją) 

aby ułatwić podróżnym dojście do peronu.  

Wyposażenie do wykonania:  

 Wiata peronowa o wymiarach – długość (w rzucie dachu/w rzucie ścian): 5,10/4,20 m, 

szerokość (w rzucie dachu/w rzucie ścian): 2,68/1,40 m, wysokość 2,20 – 2,40 m. 

Konstrukcja typowa, szkielet stalowy, wypełnienie ścian w postaci tafli szkła  

hartowanego i laminowanego typu ESG o grubości min. 6 mm. 

Dach lekko wypukły, pokryty płytami z poliwęglanu wielokomorowego i laminowanego 

o grubości min 4 mm.  

Pod wiatą ławka oraz tablica informacyjna dostosowane do konstrukcji wiaty. 

 Ławki zewnętrzne – szt. 2 poza wiatą, jednostronne z oparciem o długości około 2 m, lub 

z 4 osobnymi siedziskami, wykonane ze stali, mocowane do fundamentów betonowych. 

 Kosze na śmieci – 4 szt. o pojemności min. 35 l, mocowane do słupków stalowych 

posadowionych na fundamencie betonowym. 

 Stojaki na rowery – 10 stanowisk, rozmieszczone co 1 m, trwale przymocowane 

do podłoża w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie.  

Nad stojakami zaprojektować zadaszenie. 

 Oświetlenie peronu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, oprawki 

w technologii LED. 
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 Tablica kierunkowa (Dzierżoniów, Bielawa Zachodnia). 

 Monitoring – min. 2 kamery skierowane na peron i 1 na infrastrukturę około 

przystankową. 

 Teren od strony zewnętrznej peronu zagospodarować na parking. 

 Ogrodzenie peronu – na obu końcach i od strony zewnętrznej, konstrukcja z gotowych 

paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych w formie kraty o oczkach 50x200 

mm, wysokość 1,50 m i szerokość 2,50m. Panele łączyć ze słupkami z kształtownika 

prostokątnego w kolorze RAL 2009 (ogrodzenie typu 3D). 

 

1.5.9 Prace dodatkowe 

Należy wykonać wycinkę ok 400 drzew i wykarczować ok 3,1 ha krzaków wraz z czyszczeniem 

terenu.  

Wymiana wszystkich słupków hektometrowych, ustawienie wszystkich wskaźników (W4, W6, 

W32, itp.) kolejowych. 

 

1.6. Warunki zgodności wykonania robót 

Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, 

oraz wymogami przepisów technicznych. Wartości dopuszczalnych odchyłek przy odbiorze 

ostatecznym:  

 

Prędkość 

(km/h) 

Nierówności Wichrowatość 

na bazie 5 m 

(mm) 

Odchyłki szerokości toru 

Poziome 

(mm) 

 

Pionowe 

(mm) 

Poszerzenia   

(mm) 

 

Zwężenia 

(mm) 

Gradient 

(mm/m) 

80 8 8 7 4 4 1 

Przy pomiarach bezpośrednich dodatkowych parametrów 

Prędkość 

(km/h) 

Różnica  

w wysokości 

położenia 

toków 

(mm) 

Różnice 

sąsiednich 

strzałek na 

cięciwie 10 

m 

(mm) 

Różnice  

w poziomie  

od znaków 

regulacji 

(mm) 

Różnice  

w niwelecie 

od znaków 

regulacji 

(mm) 

Różnica luzu  

w stykach na tym 

samym złączu 

(mm) 

80 8 9 15 15 4 
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1.7. Materiały 

Materiały niezbędne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca robót. Roboty powinny 

być wykonane z materiałów nowych. Materiały zakupione przez Wykonawcę muszą posiadać 

wymagane polskie atesty, Świadectwa zgodności i dopuszczenia oraz odpowiadać polskim 

normom. Jedynie w przypadku szyn dopuszcza się zastosowanie szyn staroużytecznych przy 

spełnieniu warunków opisanych w pkt. 1.5.2. 

 

1.8. Sprzęt 

Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z technologią robót. 

 

1.9. Wykonanie robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest dostarczenie do Zamawiającego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. Roboty będą prowadzone pod nieczynnym ruchem kolejowym.  

 

1.10. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

o zakończeniu robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Dokumentacji projektowej, 

 Robót zanikających, 

 Częściowemu, 

 Końcowemu, 

 Gwarancyjnemu (ostatecznemu). 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach 

budowlanych, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 

 pomiary położenia toru w planie i profilu, 

 pomiary skrajni budowli (dotyczy peronu), 

 operat geodezyjny powykonawczy. 

 

1.11. 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.), 
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c) 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),  

d) 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),  

e) 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),  

f) 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.),  

g) 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.), 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), 

i) 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),  

j) Polskie Normy Branżowe i Państwowe, 

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

 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: 

 

 Mapę sytuacyjną do celów projektowych można uzyskać w PKP Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. 

Obiekty położone są na działkach: 

W gminie Bielawa 

Obręb 0006 Fabryczna numer działki 47/1. 

Obręb 0001 Północ numery działek 1007/6, 454/8, 454/7, 454/6, 454/5. 

Obręb 0002 Południe numery działek 1/6, 1/5, 1/12, 1/1, 1/3.  

Obręb 0001 Północ, numery działek 98, 52.  

Obręb 0002 Południe, numer działki 1/7. 



14 
 

W gminie Dzierżoniów 

Obręb 0006 Zatorze, numery działek 233, 120, 107.  

 Nie zachodzi potrzeba wykonywania badań gruntowo – wodnych 

 Obiekty nie są na liście konserwatora zabytków 

 Na remontowanym odcinku występuje drzewa i krzewy do wycinki 

 Nie są wymagane opinie z zakresu ochrony środowiska 

 Nie zachodzi potrzeba pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 Inwentaryzacja oraz dokumentacja obiektów budowlanych: brak 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci  

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem projektów i wykonaniem 

robót budowlanych, w szczególności koszty: uzyskania map, wszystkich uzgodnień, 

zajęcia drogi, oznakowania miejsca robót i inne niezbędne do wykonania całego zadania. 
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2. 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 2.1. Położenie toru w planie i profilu  

 

Położenie toru w planie i profilu zostało dodane jako załącznik, które stanowią integralną część PFU. 

a) Załącznik 1 - Profil linii kolejowej nr 341  

 

2.2. Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza jednotorowej linii znaczenia miejscowego 

2,80

min 0,25

0,30

min 0,40

5%
5%

min 0,25

1:1,5
1:1,5

1:1

1:1,5

1:1,5 d

min 4,50

2,50

na  nasypie w  wykopie
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