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ZAŁĄCZNIK NR 12 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” 

 

I. Ogólna charakterystyka zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego po południowej 

stronie dworca kolejowego obejmująca następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, 

fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz 

odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.  

Zadanie zostało podzielone na następujące obszary, z których każdy objęty jest oddzielnym 

pozwoleniem architektoniczno-budowlanym i dokumentacją: 

a) Obszar 2A – działki nr 252/1, 253, 255/1, 274/2, 405/3, 413/2, 414/2, 415/2, 416, 432/2 

obręb centrum (Plac Piastów), 119/2, 120, 121/1, 121/3, 123/3, 410/4, 411/1, 412 obręb 

Centrum (ul. Okopowa), 103/1, 404/1, 406 obręb Centrum (ul. Zwycięstwa), 274/1, 408/4, 

426/1 obręb Centrum, 1103/3, 1104/4, 1583/4 obręb Stare Miasto (ul. Jagiellońska),   – 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Decyzja nr 3/2019 z dnia 29.11.2019 r. znak 

sprawy AB.6740.7.4.2019 dla „Przebudowy układu drogowego po południowej stronie 

dworca PKP obejmującą: rozbudowę ul. Plac Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz 

z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudową 

ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudowę fragmentu 

ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S)”. 

b) Obszar 2B – działka nr 274/3 i 415/2 obręb Centrum – zgłoszenie robót znak 

AB.6743.1.290.2019 z dnia 30.10.2019 r. zgłoszenie remontu elementów 

zagospodarowania terenu na działce nr 274 (obręb Centrum) przy placu Piastów 

w Gliwicach wraz z budową elementów małej architektury i przebudową sieci 

oświetleniowej w ramach zadania p.n. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach” (inwestycja na działkach nr 274 i 415 obręb Centrum). 

c) Obszar 3 – działka nr 432 obręb Centrum – zgłoszenie robót znak AB.6743.1.289.2019 

z dnia 07.10.2019 r. – na „Przebudowę ul. Na Piasku wraz z przebudową sieci 

infrastruktury technicznej oraz budowę kanalizacji teletechnicznej w granicach 

istniejącego pasa drogowego”. 

d) Obszar 4A -  działki nr 118, 119, 121, 123/2, 103, 405/2, 410/1, 411, 409, 410/2, 410/3 

obręb Centrum – pozwolenie na budowę Decyzja nr 1227/2019 z dnia 27.08.2019 r. znak 

sprawy AB.6740.1.863.2019 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie 

pozwolenia na budowę dla „Przebudowy placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową 

i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów 

zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 

i ul. Zwycięstwa”. 

e) Obszar 4B – działka nr 368/6 obręb Centrum - zgłoszenie robót znak 

IFXV.7843.7.32.2019 z dnia 04.10.2019 r. dla rozbiórki ciągów pieszych i oświetlenia, 

unieczynnienie sieci niskoprądowej. 

f) Obszar 5 – działki nr 87, 394/2 obręb Centrum oraz 1559, 1560, 1565, 1575 obręb Stare 

Miasto – zgłoszenie robót znak AB.6743.1.325.2018 z dnia 28.01.2019 r. – remont ciągu 



 

Strona 2 z 29 

pieszo-rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona Berbeckiego na odcinku od A. Przyjaźni 

do ul. Aleksandra Fredry w Gliwicach. 

2. Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentację projektową dla inwestycji: „Zachodnia 

Brama Metropolii Silesia. Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, opracowaną w 2019 r. przez 

Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z siedzibą w Gliwicach. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej 

(projektach budowlanych i wykonawczych) oraz STWiORB. 

 

Obszar 2A 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca 

PKP obejmująca rozbudowę ul. Plac Piastów wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej, 

rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudowę 

fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).  

1. Przebudowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przewiduje wytworzenie na jezdni bus 

pasów, połączonych lokalnie z prawoskrętami. Na skrzyżowaniu z ul. Dworcową rozpocznie 

się bus pas w relacji przeciwnej, który zostanie zakończony za budynkiem Poczty Polskiej. 

Ulica posiadać będzie zmienną ilość pasów, zależnie od potrzeb wynikających z analiz 

ruchowych. W związku z powyższym wprowadzono lokalnie wyspy separacyjne o zmiennej 

szerokości od 2 do 3,75 m. Stanowią one jednocześnie azyle dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania z ul. Zwycięstwa i ul. Dworcową. Na odcinku przyległym do Placu 

Dworcowego jezdnia ulicy zaprojektowana została o nawierzchni z kostki granitowej. Na 

pozostałym obszarze zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego SMA8 i konstrukcję 

jak dla kategorii obciążenia ruchem KR6. Do obramowania nawierzchni zastosowano 

krawężniki granitowe o wymiarach 30x30cm. Nawierzchnia chodników zależeć będzie od 

lokalizacji i zgodnie z zakresem nawierzchni będą to płyty granitowe lub płyty betonowe. 

Rodzaj nawierzchni (materiały, wzór) na obszarze placu dworcowego oraz wysp na Placu 

Piastów został określony w części 2/9 – Mała architektura.  

2. Przebudowa ul. Zwycięstwa obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta 

do skrzyżowania z ulicą Dubois. W wyniku zaplanowanej przebudowy ul. Zwycięstwa zyska 

nowy przekrój, funkcję i wykończenie materiałowe. W efekcie likwidacji torowiska lokalnie 

jezdnia zostanie zawężona do 8 m. Na maksymalnej długości zaprojektowano poszerzenie 

pod segregację ruchu przed skrzyżowaniem. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki 

granitowej. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy o 

nawierzchni z płyt granitowych, bezfazowych. Po przeciwnej stronie projekt przewiduje 

wykonanie chodnika z płyt granitowych. Ciągi piesze i rowerowe od jezdni oddzielać będzie 

tzw. nawierzchnia techniczna z kostki granitowej. Na początku i końcu przebudowywanego 

odcinka zaprojektowano wyspy z azylami w ciągu przejść dla pieszych. Wypełnienie 

przestrzeni między chodnikiem a licami ścian przyległych kamienic również zaprojektowano 

z kostki granitowej.  

3. Zasadnicza zmiana w obszarze Placu Piastów obejmie likwidację węzła przesiadkowego 
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zlokalizowanego w tym miejscu, a także przebudowę placu postojowego oraz przebudowę 

układu drogowego wokół wysp placu. Jezdnia prawoskrętu prowadzącego z ul. Piwnej 

w ul. Boh. Getta Warszawskiego została włączona w obszar reprezentacyjny poprzez 

przyjęcie nawierzchni z kostki granitowej. Jezdnia wyłączona dotychczas z ruchu dla 

pojazdów osobowych, na której zatrzymywały się autobusy wysadzające podróżnych zostanie 

przekształcona w jezdnię umożliwiającą m. in. wyjazd w kierunku ul. Dworcowej i DTŚ oraz 

ul. Piwnej dla kierowców nadjeżdżających z ul. Jagiellońskiej. Jezdnię tą zaprojektowano 

jako dwupasową, jednokierunkową o szerokości 7,0 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano pas 

techniczny oraz chodnik o szerokości 3,0 m. Projekt obejmuje przebudowę placu 

autobusowego i pętli w północnej części Placu Piastów. Ruch odbywał się będzie  

na zasadzie ruchu jednokierunkowego wokół centralnej wyspy oraz wyspy peronowej o szer.  

3,0 m. Krawędzie peronowe obu wysp wyposażono w krawężniki peronowe. Jezdnie 

obsługujące perony zaprojektowano o szerokości 5,5 m. Jezdnie z betonu asfaltowego wokół 

powierzchni z kostki granitowej zaprojektowano o szerokości od 5,0 do 8,0 m, uwzględniając 

korytarze przejezdności dla manewrujących autobusów. Wyjazd z ul. Piwnej w kierunku DTŚ 

zaprojektowany został w oparciu o istniejący przebieg i przekrój. Zaprojektowano jezdnię 

o szer. 10,5 m z trzema pasami ruchu. Skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z drugą jezdnią ul. 

Piwnej (oś Piwna 2) zyska bypassy, natomiast ruch pieszy zostanie wprowadzony poprzez 

wyspy azylu. Jezdnie w obszarze Placu Piastów zaprojektowano o nawierzchni z betonu 

asfaltowego SMA8. Na obszarze przyjęto krawężniki granitowe. Nawierzchnia chodników 

zależnie od obszaru wykonana zostanie z płyt granitowych lub betonowych, a wyspa 

centralna wykończona będzie nawierzchnią według projektu małej architektury. Powierzchnie 

wyłączone zaprojektowano z kostki granitowej staroużytecznej. Ciągi pieszo-rowerowe 

przebiegające przez Plac Piastów zaprojektowano z płyt granitowych, bezfazowych. 

W rejonie wyspy centralnej na Placu Piastów zlokalizowana jest podziemna (nieczynna 

obecnie) toaleta przeznaczona do likwidacji (opisana w dokumentacji technicznej jako 

budynek 365). 

4. Rozbudowa ul. Okopowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z jezdnią na Placu Piastów w 

kierunku budynku dworca kolejowego. Zaprojektowano połączenie nieprzejezdnej dotychczas 

ulicy z pętlą przy placu dworcowym. Przyjęta została zasada ruchu jednokierunkowego od 

Placu Piastów w kierunku placu dworcowego. Ulicę Okopową zaprojektowano o szerokości 

od 4,0 do 6,5 m umożliwiając przy większym przekroju parkowanie równoległe. Dodatkowy 

parking dla 9 pojazdów zaprojektowano na ślepym odcinku jezdni, tuż przed jej 

zakończeniem. Zakończenie ulicy stanowią żelbetowe schody, będące przedłużeniem ciągu 

pieszego Dworzec PKP– Plac Piastów. Nawierzchnia ulicy została zaprojektowana z kostki 

granitowej obramowanej krawężnikami granitowymi. Chodniki zaprojektowano z płyt 

granitowych o wymiarach 60x60cm. Na ul. Okopowej zaprojektowano spadek jednostronny o 

wartości 2%.  

 

5. Na obszarze inwestycji zaprojektowano następujący układ dróg rowerowych: 

a) połączenie placu dworcowego z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej.  

Po lewej stronie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (poruszając się od dworca PKP) 
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zaprojektowano mieszany ciąg pieszo-rowerowy. Na obszarze Placu Piastów droga 

przebiega przez centralną wyspę Placu jako niewydzielona. Następnie biegnie przez tzw. 

wyspę zieloną, wyspy z azylami w ciągu przejazdu przez ul. Jagiellońską i wzdłuż ul. 

Jagiellońskiej jako ciąg pieszo-rowerowy. Na ostatnim odcinku następuje segregacja ruchu 

pieszego od rowerowego. 

Na obszarze całego opracowania w rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych 

zaprojektowano pola uwagi lub pola prowadzące służące poprawie komfortu poruszania się dla 

osób niewidomych i słabowidzących. 

6. Sygnalizacja świetlna 

W oparciu o projektowany układ drogowy i organizację ruchu planuje się demontaż istniejącej 

sygnalizacji świetlnej i budowę nowej. 

Zakłada się zastosowanie sygnalizacji świetlnej acyklicznej, pracującej w oparciu o system 

detekcji obejmujący wszystkie relacje ruchowe na skrzyżowaniu. Przewiduje się zachowanie 

możliwości pracy w koordynacji z przebudowywaną sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic: 

bohaterów Getta Warszawskiego, Jagiellońska, Dworcowa, Piwna oraz docelowo z sygnalizacją 

na skrzyżowaniu ulic: Jagiellońska, Częstochowska, Hlubka. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące infrastruktury uzbrojenia terenu znajdują się 

w opracowaniach branżowych częściach od 4/9 do 6/9. 

7. Sieci uzbrojenia podziemnego. 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się przebudowę następujących sieci uzbrojenia 

terenu: 

− sieci elektryczne, 

− sieci teletechniczne, 

− sieci kanalizacji deszczowej, 

− sieci kanalizacji sanitarnej, 

− sieci wodociągowe, 

− sieci ciepłownicze, 

− sieci gazowe. 

7.1. sieci elektryczne 

W zakresie niniejszego opracowania jest: 

a) likwidacja sieci oświetlenia ulicznego z jego infrastrukturą (kablami, skrzynkami, oprawami, 

słupami, fundamentami), 

b) projektowana sieć oświetlenia ulicznego wraz z jego infrastrukturą, 

c) usunięcie kolizji z siecią Tauron Dystrybucja S.A, 

d) zasilanie nowoprojektowanych urządzeń: Systemu Dynamicznej Informacji Pasażera, 

automatu biletowego ŚKUP, kamer, automatu PIAP, zasilania modułowej toalety publicznej, 

szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej, stacji roweru metropolitarnego, 

e) likwidacja, przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nN, 

kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. 
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7.2. sieci teletechniczne i kanał technologiczny 

Zakres projektu obejmuje: 

a) budowę 4-otworowej kanalizacji kablowej z zastosowaniem rur osłonowych typu RHDPE 

ɸ110/6,3 (kanał technologiczny z wykorzystaniem 2 rur dla potrzeb Centrum Sterowania 

Ruchem) – odgałęzienie kanału w Obszarze 4A, 

b) budowę studni kablowych SKR2 na trasie kanalizacji kablowej. Odległości pomiędzy 

studniami nie mogą być większe jak około 80 m. Na załomach trasy, należy zabudować 

studnie rozgałęźne, 

c) zabezpieczenie na odcinkach kolizyjnych (przed uszkodzeniem w czasie prac ziemnych), 

wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, na Placu Piastów oraz na ulicy Okopowej 

istniejącej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. 

7.3. kanalizacja deszczowa 

W zakresie obszaru 2A występuje kanalizacja deszczowa projektowana oraz kanalizacja 

deszczowa poddawana renowacji. Renowacja odcinków sieci kanalizacji deszczowej biegnącej 

w ulicach: Zwycięstwa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Plac Piastów oraz Okopowa 

i Na Piasku zakłada wykonanie metodą bezwykopową kanałów deszczowych w oparciu o rękaw  

z włókna szklanego utwardzonymi promieniami UV nasączonego żywicami poliestrowymi oraz 

renowację metodą torkretowania (technologia natrysku chemią budowlaną). 

7.4. kanalizacja sanitarna 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym projektowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej 

odbierające ścieki z modułowej toalety publicznej oraz planowana jest przebudowa części 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi sieć kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym 

niniejszym zakresem należy przebudować. W związku z odprowadzeniem ścieków sanitarnych 

z projektowanego Centrum Przesiadkowego do istniejącego kolektora w ul. Bohaterów Getta 

i dalej w ul. Zwycięstwa, którego średnica jest niewystarczająca, projektuje się przebudowę 

kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i zmianą średnicy na PE 350 mm. 

Może się zdarzyć, iż równolegle będą prowadzone roboty na zlecenie Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. związane ze zmianą  trasy kanalizacji sanitarnej w rejonie 

wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Wówczas po uzgodnieniu  

z Zamawiającym należy udostępnić plac budowy, celem realizacji ww. sieci  

7.5. sieć wodociągowa 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym planowana jest przebudowa części istniejących sieci 

wodociągowych oraz projektowane jest przyłącze wodociągowe do toalety modułowej. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawa wody do projektowanej toalety 

modułowej będzie realizowana z istniejącego wodociągu w100 w ulicy Na Piasku. 

Wodę dla celów ppoż. zapewniono z istniejącego hydrantu znajdującego się w sąsiedztwie 

projektowanej toalety modułowej. 

7.6. sieć ciepłownicza – poza zakresem Wykonawcy (Obszar 2A i 2B) 

Projektuje się sieć ciepłowniczą preizolowaną wodną, wysokoparametrową 2 x DN300/450. 

Łączna długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi: 

DN300/450mm – 530,0m (łącznie zasilanie i powrót) 
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DN100/200mm – 150,0m – przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego od strony ul. 

Piwnej, (łącznie zasilanie i powrót). 

Długość rurociągów odwadniających: 

DN50/125mm – 6,0m - odwodnienie sieci ciepłowniczej (przyłącze), 

DN50mm – 1,0m - odwodnienie sieci ciepłowniczej (przyłącze), 

DN80mm – 4,0m - odwodnienie sieci ciepłowniczej. 

Rurociągi układane będą bezpośrednio na podsypce piaskowej, a przy przekroczeniu ulic w rurach 

osłonowych. 

UWAGA: 

Roboty te zostaną w całości wykonane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 

Sp. z o.o.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy oraz czasowej 

organizacji ruchu na rzecz PEC Gliwice, bądź Wykonawcy robót działającego na jego 

zlecenie. Po stronie Wykonawcy pozostają roboty związane z utrzymaniem ruchu. 

Prace związane z przebudową sieci cieplnej muszą zostać wykonane poza sezonem 

grzewczym w okresie maj/czerwiec – sierpień, co Wykonawca winien uwzględnić 

w technologii i organizacji robót budowlanych w rejonie Placu Piastów. Szczegóły zostaną 

domówione na etapie prowadzenia robót budowlanych. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność wzajemnej koordynacji ww. prac i robót związanych z rozbudową/przebudową 

układu drogowego. 

W zakresie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po stronie PEC pozostaje 

wykonanie robót ziemnych do podbudowy wraz z niezbędną podsypką i obsypką lub warstw 

konstrukcyjnych niezbędnych do ułożenia konstrukcji jezdni przewidzianej w dokumentacji 

projektowej.  

7.7. sieć gazowa 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odcinki gazociągów na obszarze opracowania 

podlegać będą przebudowie. 

Nową trasę gazociągu w ul. Zwycięstwa zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 o średnicy D63. 

Włączenie do istniejącej sieci gazowej zaprojektowano w punktach PZ61, PZ74 oraz PZ81 

za pomocą odpowiednich zasuw. Długość projektowanego gazociągu wynosić będzie 100 m. 

Łączna długość przyłączy wynosić będzie 60 m. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące infrastruktury uzbrojenia terenu znajdują się 

w opracowaniach branżowych częściach od 4/9 do 6/9. 

Uwaga: 

W zakresie obszaru 2A wykonane zostanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. przyłącze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w ciągu ul. Boh. Getta Warszawskiego 

w rejonie nieczynnego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi.  

Opracowanie obejmuje zmianę trasy sieci KS z powodu zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej 

pod torami (odrębne opracowanie). Dotyczy odcinków od studni S27 do studni S27.1. Do studni 

S27.1 będą odprowadzane również ścieki sanitarne z przebudowywanego kanału sanitarnego, 

który obecnie biegnie pod tunelem zlokalizowanym pod PKP (przebudowa tego odcinka 

kanalizacji jest przedmiotem odrębnego opracowania- wg projektu firmy Meritum).  Do studni 
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S27 będą odprowadzane ścieki z budynku PKP, zlokalizowanego na zachód od tunelu (przyłącze 

z budynku będzie w zakresie innego opracowania- wg projektu firmy Meritum). 

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy na rzecz PWiK 

Sp. z o.o., bądź Wykonawcy robót działającego na jego zlecenie. 

 

8. Zieleń. 

W ramach obszaru 2A - dla przebudowy układu drogowego konieczne jest wycięcie 47 drzew 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa i krzewy przeznaczone 

do wycinki zostały zaznaczone na planszy zagospodarowania terenu. 

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenów nieutwardzonych powierzchnią biologicznie 

czynną w postaci zieleni urządzonej na Placu Piastów oraz w rejonie zlokalizowanym na wyspie 

pomiędzy placem dworcowym a ul. Okopową w Gliwicach. 

Na obszarze objętym opracowaniem - 2A projektuje się nasadzenie 32 sztuk drzew (6 sztuk 

tulipanowca amerykańskiego odm. ‘Fastigiatum’, 13 sztuk drzew z gatunku klon polny odm. 

‘Nanum’ oraz 13 szt. wiśni osobliwej odm. ‘Umbraculifera’ zastępuje się 13 sztukami głogu 

pośredniego odm. ‘Paul’s Scarlet’ oraz 13 sztukami platana klonolistnego odm. ‘Alphen’s 

Globe’), pozostałe nasadzenia zastępcze planowane są na terenie wskazanym przez Inwestora w 

rejonie ul. Szymanowskiego, działki nr 1539, 1541 i 1522 . 

Zgodnie z opracowaniem projektu zieleni planuje się stworzenie nowej przestrzeni, w której 

architektura i zieleń tworzą nową wartość estetyczną. 

Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ilość drzew, na jaką pozwala infrastruktura 

podziemna, celem stworzenia przestrzeni umożliwiającej komfortowe oczekiwanie na środki 

komunikacji miejskiej. Planuje się nasadzenia odmian drzew o geometrycznych koronach 

i rozmiarze dostosowanym do warunków miejskich. Trawniki do założenia z siewu (mieszanka 

nasion traw z przewagą kostrzewy trzcinowej). Na terenach trawiastych przewiduje się nasadzenie 

roślin cebulowych (mieszanka składająca się z narcyzów, czosnków ozdobnych oraz krokusów 
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wielkokwiatowych – szczegółowy skład odmianowy do uzgodnienia z Referatem Utrzymania 

Zieleni ZDM na etapie realizacji prac). 

Do nasadzeń w donicach betonowych zlokalizowanych wzdłuż ciągu pieszego przewiduje się  

na każdą donicę (zmiana gatunków zieleni w stosunku do założeń projektowych): 

- Glediczja trójcierniowa ‘Sunburst’ (PA – 3 m, obw. 12-14 cm) – 1 szt. 

- Róża okrywowa odm. ‘Short Track’ (pojemnik min. C-2) – 16 szt. 

- jałowiec płożący odm. ‘Wiltonii’ (pojemnik min. C-2) – 12 szt. 

Jako wypełnienie 13 sztuk donic – ławek okalających platany przewiduje się do nasadzenia  

na każdą donicę po 35 sztuk: Ostnicy mocnej odm. ‘Pony Tails’(7 donic) oraz Turzycy Buchanana 

(6 donic) wszystkie trawy w pojemnikach min. P11 (zmiana gatunków zieleni w stosunku  

do założeń projektowych). 

Szczegółowy projekt zieleni zawarty jest w części 7/9. 

9. Mała architektura. 

Na obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano: 

− toaletę kontenerowa samoczyszczącą, 

− 13 sztuk ławek, jako betonowe podcięte prostopadłościenne bloki, będące jednocześnie 

obramowaniem zieleni, 

− 47 koszy na śmieci w obudowie betonowej z wypełnieniem, 

− 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP- zlokalizowaną na przystanku 

autobusowym, 

− dwa słupy ogłoszeniowe, 

− automat biletowo- usługowy Śląskiej Karty Usług Publicznych ŚKUP, 

− 6 wiat przystankowych, w tym jedna wiata z tablicą informacyjną, 

− wiatę parkingową rowerową, 

− stację roweru miejskiego i metropolitalnego, 

− stację naprawczą dla rowerów, 

− donice z betonu architektonicznego – 80 szt. (zmiana w stosunku do założeń projektowych - 

pierwotna ilość donic: 114 szt) o wymiarach szer. 1000 x dł. 2000 x wys. 1000 (zmiana  

w stosunku do założeń projektowych - pierwotny wymiar donic: szer. 600 x dł. 1000 x wys. 

600). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania stosownych przeliczeń, szczególnie w 

zakresie dobrania materiałów oraz grubości ścian donic, zapewniając ich stabilność oraz 

odporność na warunki w jakich będą użytkowane. Donice będą w całości wypełnione 

podłożem oraz roślinnością, która będzie intensywnie nawadniana. Donice powinny również 

posiadać system drenażowy i otwory umożliwiające odprowadzenie nadmiaru wody. 

Toaleta modułowa zlokalizowana będzie na działce nr 252, budynek będzie przylegał od strony 

zachodniej do działki drogowej nr 432. Na obszarze objętym opracowaniem nie projektuje się 

miejsca gromadzenia odpadów stałych. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące małej architektury znajdują się w opracowaniu 

branżowym- część 2/9. 

10. Mur z gabionów i schody terenowe. 
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Na zakończeniu ul. Okopowej zaprojektowano schody terenowe (granitowe, prefabrykowane) 

oraz mury z gabionów. Parametry schodów wynoszą: szerokość 6,14 m, wysokość stopni 16,5 cm, 

głębokość stopni 30 cm. 

W obszarze należy wykonać 2 mury oporowe. 

Mur oznaczony jako MG 2A-1 składa się z dwóch ścian o całkowitej długości 6,07 m. 

Maksymalna szerokość wynosi 1,5 m natomiast wysokość 2,1 m. 

Mur oznaczony jako MG 2A-2 składa się z dwóch ścian o całkowitej długości 20,0 m. 

Maksymalna szerokość wynosi 1,5 m natomiast wysokość 2,4 m. 

Mury wykonać należy z koszy gabionowych, posadowionych na ławie o grubości 40 cm  

z kruszywa piaskowo-żwirowego. Kosze wykonać ze stali BST500, ocynkowanej. Wypełnić  

je granitem. 

 

Obszar 2B 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę wschodniej części Placu Piastów przed pawilonem 

usługowo-handlowym. W ramach przebudowy należy wykonać: 

a) rozbiórkę nawierzchni istniejących chodników, 

b) przebudowę chodnika wzdłuż pawilonu usługowo-handlowego, 

c) budowę nowego odcinka chodnika w południowo-zachodniej części obszaru, 

d) likwidację istniejących schodów i budowa nowych schodów terenowych na granicy 

z ul. Jagiellońską i w części zachodniej, 

e) rozbiórkę murków terenowych, 

f) likwidację chodnika (rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych i obrzeży) w środkowej części 

obszaru, 

g) nowe oświetlenie terenu, 

h) przebudowę sieci uzbrojenia terenu, rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu, 

i) likwidację istniejących drzew i krzewów ozdobnych, 

j) korektę ukształtowania skarp i nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych. 

Na obszarze 2B projektowany jest nowy odcinek chodnika w części południowo-zachodniej 

w sąsiedztwie projektowanych schodów terenowych. Nawierzchnia chodnika równoległego 

do pawilonu usługowo-handlowego z płyt betonowych 40x40 cm, antypoślizgowych. Długość 

chodnika 58,00 m, szerokość ok. 3,65 m. Z jednej strony chodnik będzie ograniczony istniejącymi 

stopniami przed pawilonem, z drugiej strony będą wykonane betonowe obrzeża chodnikowe 8x30 

Istniejące skarpy uległy znacznemu przesunięciu z powodu zmiany geometrii jezdni i chodników 

wzdłuż południowej i zachodniej granicy obszaru. W miejscu likwidowanych schodów 

terenowych należy wykonać skarpę z nawiązaniem do ukształtowania przyległego terenu. 

W południowo-zachodniej części obszaru projektowane jest wyprofilowanie terenu umożliwiające 

wykonanie nowego chodnika o prawidłowym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Istniejący 

słup ogłoszeniowy podlega likwidacji. 

1. Mur z gabionów i schody terenowe. 

Mur z gabionów MG 2B-1 składa się z 1 ściany. Całkowita długość obiektu – 13,74 m, 

maksymalna szerokość obiektu – 0,6 m, maksymalna wysokość obiektu – 1,5 m 
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Mur z gabionów MG 2B-2 składa się z 2 ścian. Całkowita długość obiektu ok. 19 m, maksymalna 

szerokość obiektu – 0,6 m, maksymalna wysokość obiektu – 1,7 m. 

Od strony ul. Jagiellońskiej należy wykonać terenowe schody granitowe, prefabrykowane.  

 

2. Zieleń. 

Na obszarze 2B projektowane jest nasadzenie drzew (8 sztuk wiśni osobliwej odm. 

‘Umbraculifera’ zastępuje się 8 sztukami głogu pośredniego odm. ‘Paul’s Scarlet’) i krzewów 

ozdobnych (trzmielinę Fortune’a zastępuje się Różą odm. ‘Short Track’).  

Zieleń opisano  w rozdziale nr 55619-2B-MP-125/A. 

3. Oświetlenie uliczne. 

W zakresie niniejszego opracowania jest likwidacja oświetlenia ulicznego z jego infrastrukturą 

(kablami, skrzynkami, oprawami, słupami, fundamentami). Istniejące kable likwidowanego 

oświetlenia należy jeśli będzie to możliwe zdemontować. Likwidacja oświetlenia należącego  

do UM Gliwice odbywać się będzie zgodnie z wydanymi Warunkami – pismo 

nr PU.7021.14.70.2018. 

Zgodnie z ustaleniami w zakresie niniejszego opracowania są układy zasilania i sterowania 

oświetlenia ulicznego dla obszaru 2B. Według warunków technicznych wydanych przez  

UM Gliwice, źródłem zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego dla obszaru 2B będzie 

szafa oświetleniowa SOU przy Jagiellońskiej i obwód oświetleniowy prowadzony w obszarze 2A. 

Sieć oświetleniowa 3x230/400V będzie pracować w układzie sieciowym TN-C. Równolegle  

do kabli zasilających prowadzona będzie bednarka uziemiająca, w postaci taśmy stalowej 

ocynkowanej,  

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego wykonane będzie z szaf oświetlenia ulicznego 

których właścicielem jest UM Gliwice. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak 

bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów (Polskie 

certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa dla wszystkich elementów), w szczególności wymagania 

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Projektowane oświetlenie uliczne powinno zapewniać 

niski poziom zakłóceń wyższymi harmonicznymi, ograniczenie olśnienia, energooszczędność, 

wysoką sprawność urządzeń i całego systemu oświetlenia, odporność na przepięcia, drgania, 

wstrząsy, próby uszkodzenia, łatwość przeprowadzenia napraw i konserwacji. Ponad to wszystkie 

elementy oświetlenia ulicznego muszą być odporne na korozję, zapewniać ochronę przed 

dostępem osób postronnych, zapewniać wysoki stopień ochrony IP oraz IK. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego znajdują się 

w opracowaniu branżowym- część 6/7. 

4. Instalacje niskoprądowe. 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej należącej 

do nieznanego operatora, znajdującej się na terenie przebudowywanej skarpy na wysokości 

obecnego przystanku autobusowego przy Placu Piastów.  

Zlokalizowaną tam sieć teletechniczną należy odkopać z zachowaniem szczególnej ostrożności – 

bez użycia ciężkiego sprzętu. W następnej kolejności należy zabudować rury ochronne typu 
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sztywnego, dwudzielnego typu HDPE110. Rury należy ułożyć pomiędzy studniami tak, 

aby połączyć je w nowym miejscu posadowienia (nową studnia kablowa oznaczona jako SK-D4A 

w obszarze 2A). Rurę osłonową dwudzielną należy powiązać z rurarzem ochronnym pozostałej 

części zabezpieczającej kabel poza obszarem inwestycji. Łączenie należy wykonać 

z zastosowaniem dedykowanych dla niniejszego rozwiązania elementów. Rury kanalizacji 

kablowej należy prowadzić w odległości możliwie nie mniejszej niż 1m od ściany budynków, oraz 

w odległościach zgodnych z normami w kwestii odległości od pozostałej infrastruktury sieciowej 

zabudowanej w ziemi. Kanalizacja winna być wykonana z wykorzystaniem 2 rur RHDPE ø110.  

Obszar 3 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Na Piasku. W ramach przebudowy projektowana 

jest: 

a) przebudowa ulicy i chodników, 

b) przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu, 

c) nowe oświetlenie terenu. 

1. Roboty drogowe. 

W zakres prac drogowych wchodzi:  

a) Wykonanie nowej konstrukcji, w tym nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego SMA8 

dla kategorii obciążenia ruchem KR4 wraz z wymianą lub ponownym ułożeniem 

krawężników drogowych 30x30 cm pozyskanych z rozbiórek. Zaprojektowano spadki 

podłużne i poprzeczne z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu.  

b) Przebudowa chodników i zjazdów w istniejących granicach pasa drogowego, polegająca  

na wymianie krawężników oraz nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy. 

Chodniki zaprojektowano z płyt betonowych 40x40 cm. Ich szerokość wynosi od 2,5 - 3,6 

m. Zjazdy wykonać należy z kostki brukowej, betonowej 10x10 cm w kolorze ciemno-

szarym.  

c) Wykonanie pasa do częściowego postoju pojazdów na chodniku: po wschodniej stronie  

ul. Na Piasku zabudować krawężniki drogowe 30x30 cm z odsłonięciem 4 cm. Na odcinku 

tym, w przekroju chodnika wykonać metrowy pas o nawierzchni z kostki betonowej 10x10 

cm w kolorze grafitowym.  

d) Utwardzenie terenu pod projektowane miejsca postojowe do parkowania prostopadłego - 

poprzez wykonanie nawierzchni o wymiarach 22,5x4,5 m z kostki brukowej, betonowej 

10x10 w kolorze grafitowym. Obszar ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem 

najazdowym  

z odsłonięciem 4 cm, od strony trawnika krawężnikiem drogowym 15x30 cm z 

odsłonięciem 10 cm 

Odwodnienie obszaru zaprojektowano przy zastosowaniu spadków podłużnych i poprzecznych 

do wpustów ulicznych z kratą żeliwną typu ciężkiego, przy częściowym wykorzystaniu studzienek 

istniejących, częściowo nowoprojektowanych. Na granicy z wjazdem na teren nieruchomości PKP 

PLK (działka nr 371/3) zaprojektowano odwodnienie liniowe klasy D400. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące branży drogowej znajdują się w opracowaniu 

branżowym- część 2/5. 
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2. Sieć wodociągowa i ppoż. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TZT/2932/2018/10265 z dn.02.10.2018r. 

w zakresie ulicy Na Piasku następuje przebudowa wodociągu w100 biegnącego po stronie 

numerów parzystych. Wodę dla celów ppoż. zapewniono z istniejącego zewnętrznego hydrantu 

ppoż. znajdującego się w sąsiedztwie projektowanej toalety modułowej. 

 

Uwaga: 

Z uwagi na planowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymianę sieci 

wodociągowej Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy 

na rzecz PWiK Sp. z o.o., bądź Wykonawcy robót działającego na jego zlecenie. 

3. Sieć kanalizacji deszczowej. 

W niniejszym zakresie występuje projektowana kanalizacja deszczowa od studni D60 do D62 oraz 

kanalizacja deszczowa poddawana bezwykopowej renowacji od studni D62 do studni D66. 
Projekt zakłada wykonanie renowacji bezwykopowej w oparciu o rękaw z włókna szklanego 

utwardzonymi promieniami UV nasączonego żywicami poliestrowymi. 

Renowacja kanałów będzie polegała na: 

− czyszczeniu istniejącego kanału, 

− wykonaniu udrożnienia kanału, usunięcia przeszkód, 

− wykonaniu inspekcji TV po wykonanych robotach j.w. oraz ponownej ocenie stanu 

technicznego kanału, 

− ostatecznym doborze odpowiedniej średnicy wkładu renowacyjnego, sztywności SN, 

− wykonaniu renowacji kanału, 

− inspekcji TV po wykonaniu renowacji. 

Wykonanie renowacji kanału należy przewidzieć w miarę możliwości w okresach 

bezdeszczowych lub jeśli prace będą przebiegały w okresie niesprzyjającej pogody należy 

przewidzieć wyłączenie danego odcinka z ruchu, na którym będą wykonywane prace 

renowacyjne. Studnie powyżej tego odcinka należy zaślepić a ścieki deszczowe przepompowywać 

np. do studni poniżej odcinka poddawanego renowacji. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci zewnętrznych wod-kan znajdują się 

w opracowaniu branżowym- część 3/5. 

4. Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie uliczne. 

Likwidacja sieci oświetlenia ulicznego oraz nieczynnych kabli. 

W zakresie niniejszego opracowania jest likwidacja sieć oświetlenia ulicznego z jego 

infrastrukturą (kablami, skrzynkami, oprawami, słupami, fundamentami) na ulicy Na Piasku – 

od Placu Piastów do garaży zlokalizowanych przy ul. Na Piasku. Na terenie objętym 

opracowaniem znajdują się nieczynne kable elektroenergetyczne. Są one przeznaczone 

do usunięcia i zostały oznaczone na rysunkach. 

Sieć oświetleniowa 3x230/400V będzie pracować w układzie sieciowym TN-C. Źródłem zasilania 

dla oświetlenia ulicznego na ulicy Na Piasku będzie szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana 

przy ulicy Jagiellońskiej (ujęta w obszarze 2A). 
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Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci elektroenergetycznych oraz oświetlenia 

ulicznego znajdują się w opracowaniu branżowym- część 4/5. 

5. Instalacje niskoprądowe. 

Istniejącą studnię kablową Netii S.A. należy zniwelować do poziomu chodnika. Należy wykonać 

2-otworową kanalizację kablową z zastosowaniem rur gładkościennych typu RHDPE ø110 oraz  

w przypadku prowadzenia kanalizacji pod drogami – rur osłonowych grubościennych 

dedykowanych do prowadzenia kanalizacji pod drogami - typu SRS ø110.  

Każda ze studni kablowych winna zostać wyposażona w wytłoczone logo zlokalizowane 

na pokrywie. Jako studnie kablowe należy zastosować studnie typu SKR2. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące instalacji niskoprądowych znajdują się 

w opracowaniu branżowym- część 5/5. 

 

Obszar 4A 

Projekt zakłada przekształcenie placu dworcowego w obszar o jednolitej nawierzchni 

i wykończeniu architektonicznym z zasadniczym przeznaczeniem wyłącznie dla użytkowników 

pieszych i rowerzystów. Wyjątek stanowi droga dojazdowa do budynku Poczty Polskiej oraz 

nieruchomości PKP PLK, gdzie dopuszczony został ruch pojazdów i zaprojektowana została 

droga wewnętrzna o szerokości 5,0 m, wraz z kilkoma miejscami postojowymi. Łącznie 

zaprojektowano 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,3x4,5 m, w tym jedno przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych (o szerokości 3,6 m). W miarę dostępności należy przewidzieć zmianę 

wymiarów stanowisk postojowych do parametrów 2,5x5,0m. 

Roboty drogowe. 

Nawierzchnię drogi oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki granitowej 18x27x18 cm. 

Jezdnię ograniczono krawężnikami granitowymi 30x30 cm z odsłonięciem 5 cm od strony placu 

przydworcowego, lokalnie zatopionymi w jezdni w miejscach sugerowanych przejść pieszych  

i lokalizacji drogi pożarowej. Na placu dworcowym zaprojektowano drogę pożarową obsługującą 

budynek dworca. Droga stanowi niezagospodarowany fragment placu o szerokości 3,5 m. 

Nawierzchnia drogi pożarowej jest identyczna jak nawierzchnia placu i nie podlega wyróżnieniu. 
 

1. Odwodnienie placu. 

Odwodnienie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych zaprojektowano przy zastosowaniu 

spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych z kratą żeliwną typu ciężkiego 

(WPP1, WPP2). Jezdnię drogi wewnętrznej zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym, 

jednostronnym, wartości 2%. Spadek podłużny wynosi 0,2%.  

Odwodnienie placu dworcowego zaprojektowano poprzez system korytek szczelinowych, 

przewidzianych w płycie placu na całej długości w układzie równoległym do frontowej ściany 

budynku dworca. Spadki poprzeczne i podłużne placu przedstawia plan warstwicowy. 

 

2. Zagospodarowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę.  

W ramach robót budowlanych należy wykonać zagospodarowanie terenów zlokalizowanych 

w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa, na działkach: 
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103,121,123/2. Obszary te, oznaczone na rysunku sytuacyjnym jako „Rezerwa terenu pod 

zabudowę” podlegają zagospodarowaniu trawą oraz zielenią niską w sposób uniemożliwiający 

niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie obszaru przez pieszych i kierowców pojazdów 

do czasu pojawienia się nowego zagospodarowania (szczegóły zawiera projekt zieleni). Na działce 

121 zaprojektowano lokalizację stacji roweru miejskiego. Pod stację zaprojektowano wykonanie 

pasów o szerokości 2,2 m, o nawierzchni z kostki granitowej, ciętej, o wymiarach 10x10 cm, 

przylegających do chodnika projektowanego w ramach opracowania 2A. Pod nawierzchnią 

wykonać podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5 mm o grubości 20 cm. 

Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 wraz z wypełnieniem mieszanką spoin. 

Pas ograniczyć od trawnika granitowym obrzeżem 8x30 cm. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące branży drogowej znajdują się w opracowaniu 

branżowym- Tom I - 4A część 2/8. 

3. Mała architektura. 

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową 

niezbędnej infrastruktury Zakres przebudowy placu obejmuje nawierzchnię placu dworcowego, 

budowę budowli-fontanny F1 wraz z podziemną komorą techniczną, budowę sieci uzbrojenia 

terenu w tym słupów oświetlenia ulicznego, budowę obiektów małej architektury, układu zieleni 

urządzonej, a także uporządkowaniu terenu będącego rezerwą pod przyszłą zabudowę polegającą 

na rozbiórce uzbrojenia terenu i nasadzeniu trawników i żywopłotów. W efekcie całość ma 

stanowić nowy reprezentacyjny plac przeddworcowy. 

Projektuje się następujące elementy : 

− ławki jako betonowe podcięte prostopadłościenne bloki z siedziskiem z drewna egzotycznego. 

Pod dolną krawędzią zastosowano podświetlenie led, 

− kosze na śmieci w obudowie betonowej, z wypełnieniem o pojemności 60 l, 

− tablica dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP - zlokalizowana będzie na przystanku 

autobusowym, 

− słup ogłoszeniowy okrągły w systemie informacji miejskiej, 

− tablica informacyjna na plakaty obustronna ze szklanymi osłonami z wbudowanym 

oświetleniem, 

− wiaty przystankowe o wymiarach 7.8x2 m dla przystanków położonych przy ul. Boh. Getta 

Warszawskiego. Wiaty przeszklone, boczna ściana przeznaczona będzie jako tablica 

informacyjna, 

− donice z betonu architektonicznego, do ustawienia w rejonie fontanny. 

3.1. Infrastruktura rowerowa 

W celu zapewnienia odpowiedniego korzystania z Dworca PKP przez rowerzystów w części 

północnej placu przed budynkiem umieszczono wiatę parkingową rowerową. Stację roweru 

miejskiego i metropolitalnego zlokalizowano w sąsiedztwie rezerwy terenu pod zabudowę. 

Zarówno parkingi rowerowe jak i stacje w postaci osłoniętych zadaszonych wiat. Stacja roweru 

metropolitalnego wyposażona w kilka stanowisk ładowania rowerów elektrycznych, w zakresie 

części elektrycznej wydano zasilanie stacji jak i stanowisk naprawy rowerów. 
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4. Zieleń. 

W ramach projektu zieleni do wycinki przeznaczonych jest 10 drzew. Zaprojektowane zostały 

nowe nasadzenia (24 stuki głogów pośrednich odm. ‘Paul’s Scarlet’ zastępuje się 24 sztukami 

platanów klonolistnych odm. ‘Alphen’s Globe).  

W donicach ustawionych wokół fontanny przewidziano do nasadzeń na każdą donicę po 16 sztuk: 

Ostnicy mocnej odm. ‘Pony Tails’(9 donic) oraz Turzycy Buchanana (9 donic), wszystkie trawy  

w pojemnikach min. P11. 

Na południe od placu dworcowego zaprojektowano powierzchnię trawiastą – trawnik założony  

z siewu (mieszanka nasion traw z przewagą kostrzewy trzcinowej). Zewnętrzna krawędź 

trawników w tej części zostanie otoczona niskim żywopłotem (berberys Thunberga odm. ‘Erecta’, 

‘Orange Rocket’ oraz ‘Golden Rocket -  sadzony w 2 rzędy). 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące zieleni znajdują się w opracowaniu branżowym- 

część 3b/8. 
 

5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawa wody do projektowanej fontanny 

i na potrzeby nawadniania zieleni będzie realizowana z istniejącego wodociągu w110 w ulicy  

Bohaterów Getta Warszawskiego. Na przyłączu zainstalować należy studnię wodomierzową. 

Za wodomierzem zainstalować należy trójnik rozdzielający przewód na dwie nitki służące 

do zasilania fontanny i systemu nawadniania roślin. 

Wodę dla celów ppoż. zapewniono z istniejącego hydrantu ppoż. znajdującego się w obszarze 

objętym opracowaniem. 

Rurociągi sieci wodociągowej wykonać z rur PE SDR11 PE100 PN16 i układać w wykopach 

otwartych. Rurociągi łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego oraz stosując systemowe 

kształtki segmentowe z PE100. 
Ścieki deszczowe z terenu odprowadzane będą do kolektorów kanalizacji deszczowej: 

− spust zimowy z fontanny D110, 

− przelew awaryjny z fontanny D110- przyłącza zrealizować do istniejącej studni D43 

na kolektorze biegnącym wzdłuż dworca PKP, 

− odwodnienie terenu – przyłącza realizować do istniejącego kolektora wzdłuż 

ul. Bohaterów Getta – studnie D13 i D21, 

− woda z płukania filtra. 

Rurociąg zaprojektowano z rur PVC-U lite, o jednorodnej ściance produkowane zgodnie z normą 

1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34. Zastosować rury w odcinkach 

3 i 6 metrowych, w zakresie średnic DN160 do DN250 z wydłużonym kielichem. Uszczelka 

z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem 

szklanym. 

a) Ogrzewanie i wentylacja maszynowni fontanny. 

Przewidziano technologiczną wentylację mechaniczną o wydajności 5 wymian na godzinę 

realizowaną przy pomocy wentylatorów kanałowych; nawiewnego i wywiewnego. 

Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie terenowe. Ogrzewanie maszynowni fontanny 

zaprojektowano przy pomocy grzejnika elektrycznego o mocy 1,5kW, który będzie utrzymywał 

minimalną temperaturę zimą +5° C. 
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Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci zewnętrznych wod-kan oraz sanitarnych 

znajdują się w opracowaniu branżowym- część 4/8. 
 

6. Sieci energetyczne oraz oświetlenia ulicznego. 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura oświetleniowa należąca 

do Tauron oraz Urzędu Miejskiego Gliwice. Na placu przed dworcem PKP w gestii Tauron 

Dystrybucja S.A. pozostają 3 słupy (pająki) z oprawami, natomiast słupy parkowe z oprawami 

są własnością UM Gliwice. Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura 

w postaci sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. - należą do niej kable nN oraz złącza 

kablowe. 

W obszarze niniejszego opracowania znajdują się sieci kablowe zasilające Centrum Przesiadkowe, 

które projektowane są w ramach innego opracowania. 

 

6.1. Likwidacja sieci oświetlenia ulicznego i unieczynnienie kabli 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się nieczynne kable elektroenergetyczne.  

Są one przeznaczone do usunięcia i zostały oznaczone na rysunkach. 

6.2. Projektowana sieć oświetlenia ulicznego. 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez UM Gliwice, źródłem zasilania 

projektowanego słupa oświetlenia ulicznego dla obszaru 4A będzie szafa oświetleniowa SOU 

przy stacji rowerowej zlokalizowanej na działce 119/3 obręb Centrum. Sieć oświetleniowa 

3x230/400V będzie pracować w układzie sieciowym TN-C. Równolegle do kabli zasilających 

prowadzona będzie bednarka uziemiająca, w postaci taśmy stalowej ocynkowanej, do której 

przyłączone będą słupy oświetleniowe oraz przewód PEN. 

6.3. Szafy oświetlenia ulicznego 

Projektowana szafa oświetlenia ulicznego SOU, kable ziemne oraz słupy oświetleniowe 

zlokalizować w rejonie stacji rowerowej na dz. nr 119/3 obręb Centrum. Do załączania obwodów 

zasilających stosowane będą 3 styczniki (1 stycznik na fazę). W związku z faktem, że na terenie 

miasta Gliwice stosowany jest powszechnie jednolity system zegarów sterujących, to w szafie 

sterowania ulicznego zaleca się zastosowanie takiego samego zegara o identycznych parametrach. 

Obok szafy oświetleniowej zaleca się zabudować pustą obudowę szerokości np. 400 mm 

dla potrzeb przyszłego inteligentnego sterowania siecią oświetlenia ulicznego miejskiego. 

6.4. Słupy oświetleniowe 
Dla budowy oświetlenia ulicznego należy zastosować słupy stalowe, ocynkowane, malowane 

fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym 

z Zamawiającym. Wymagania dodatkowe – do wysokości 2 m od podstawy malowane farbą 

antygraffiti i antyplakat oraz do wysokości 0,5 m malowane warstwą polimeryzacyjną odporną 

na sól i mocz. Słupy te powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. Słupy 

powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) oraz 

obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. normą PN-EN 12767 dotyczącą tzw. „bezpieczeństwa 

biernego”. Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była możliwość wprowadzenia 

minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2. W słupach należy zabudować 

komplet złączek. 

6.5. Usunięcie kolizji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. 
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Podstawą przebudowy sieci Tauron są Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej nr TD/OGL/OME/K/WT/MW/345/2018 oraz ich aktualizacja. Zakres 

przebudowy obejmuje przebudowę kabli nN oraz przebudowę złączy kablowych. W ramach 

zakresu należy wykonać zabezpieczenie kabli nN. 

Ze względu na zmianę zagospodarowania terenu placu przed Dworcem PKP zgodnie z warunkami 

G/ALE/11236/2017 projektuje się zabudowę złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy 

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego za budynkiem poczty wraz z linią zasilającą. Z powyższego 

zestawu należy wyprowadzić kabel do zasilania projektowanej fontanny, stacji rowerowej i tablicy 

informacyjnej. Zgodnie z warunkami przyłączenia G/ALE/6878/2018 projektuje się zabudowę 

złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 

w rejonie stacji rowerowej dz. nr 119/3 wraz z linią zasilającą dla zasilania kamer. Z tego złącza 

kablowo-pomiarowego zasilane będą kamery zlokalizowane na placu przed Dworcem PKP 

i ul. Okopowej. 

Ze względu na zmianę zagospodarowania terenu, w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa i Boh. 

Getta Warszawskiego projektuje się likwidację złącz kablowych ZK 130754, ZK 49434, ZK 

51261, ZK 45542 wraz z zasilającymi je liniami kablowymi. Złącze kablowe ZK45543 należy 

przestawić w nowe miejsce i wymienić na zestaw złączowo-pomiarowy ZK1h-2P. 

Dodatkowo projektuje się przesunięcie złącz kablowych ZK49449, ZK49445 oraz szafy 

oświetleniowej SO4772 /własność Tauron Dystrybucja SA/ oraz przedłużenie kabli zasilających 

i odpływowych. 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli nN poprzez ich odkopanie i nałożenie na nie osłon 

rurowych dwudzielnych koloru niebieskiego. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem terenu oraz zbliżeń do fundamentów oraz słupów oświetlenia drogowego stosować: 

− rury ochronne ɸ 160 mm (dla kabli o przekroju 240 mm2), 

− rury ochronne ɸ 110 mm (dla kabli o przekroju 120 mm2) 

W miejscach skrzyżowań kabli z budowanymi drogami i wjazdami na posesje zabezpieczyć: 

− rurami ochronnymi wzmocnionymi ɸ 160 mm (dla kabli o przekroju 240 mm2), 

− rurami ochronnymi wzmocnionymi ɸ 110 mm (dla kabli o przekroju 120 mm2) 

Istniejące kable w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do innych sieci lub innych obiektów 

podziemnych osłonić zabezpieczyć: 

− rurą dwudzielną ɸ160 mm (dla kabli o przekroju 240 mm2), 

− rurą dwudzielną ɸ 110 mm (dla kabli o przekroju 120 mm2 i mniejszego). 

6.6. Zasilanie fontanny. 

Dla zasilania projektowanej fontanny, zlokalizowanej na placu przed Dworcem PKP, źródłem 

zasilania będzie złącze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego za budynkiem poczty. 

6.7. Zasilanie stacji rowerowej. 

Dla zasilania projektowanej stacji rowerowej, zlokalizowanej na działce nr 119/3 obręb Centrum 

przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego projektowana jest linia kablowa nN-0.4kV 

wyprowadzona z szafy zasilająco – sterowniczej fontanny. 

6.8. Zasilanie punktu kamer. 
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Dla zasilania projektowanych kamer zlokalizowanych na placu przed Dworcem PKP 

projektowane są linie kablowe nN-0.4kV wyprowadzone ze złącza kablowo-pomiarowego 

zlokalizowanego na działce nr 119/3 obręb Centrum przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. 

6.9. Zasilanie tablicy informacyjnej. 

Dla zasilania projektowanej tablicy informacyjnej przed budynkiem Dworca PKP, projektowana 

jest linia kablowa nN-0.4kV wyprowadzona z szafy zasilająco – sterowniczej fontanny.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci elektrycznych znajdują się w opracowaniu 

branżowym- część 5/8. 

7. Sieci niskoprądowe i kanał technologiczny. 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym będzie budowana nowoprojektowana 2 otworowa 

kanalizacja teletechniczna. Została ona zaprojektowana dla potrzeb monitoringu miejskiego oraz 

obsługi tablicy informacyjnej i ŚKUP. Nowoprojektowana kanalizacja zostanie zabudowana 

wzdłuż istniejącego budynku poczty oraz dworca głównego PKP. Całość zostanie połączona 

z kanalizacją kablową zabudowaną w sąsiadujących obszarach. Jako materiał zastosować rury 

gładkościenne typu RHDPE ø110 oraz w przypadku prowadzenia kanalizacji pod drogami – rury 

osłonowe grubościenne dedykowane do prowadzenia kanalizacji pod drogami - typu SRS ø110. 

Wyjątkiem będzie kanalizacja kablowa prowadzona w drodze pożarowej, którą ze względu 

na możliwość wystąpienia maksymalnych obciążeń zastosowania rur osłonowych typu SRS-X 

ø110. Studnie kablowe na terenie niniejszej inwestycji należy zabudować w wykonaniu 

standardowym – w obrębie chodnika. Studnie w wykonaniu wzmocnionym z ramą ciężką 

zastosować należy w obszarze drogi pożarowej. Każda ze studni kablowych winna zostać 

wyposażona w wytłoczone logo zlokalizowane na pokrywie. Jako studnie kablowe należy 

zastosować studnie typu SKR2 – dedykowanych do prowadzenia kanalizacji w postaci rur ø110. 

 

W związku z przebudową placu przed dworcem konieczna jest przebudowa kabli teletechnicznych 

ziemnych należących do PKP Telkol, oraz kanalizacji teletechnicznych Orange Polska S.A.  

Kable firmy PKP Telkol ze względu na przebudowę placu zostaną przełożone i zabudowane 

w kanalizacji kablowej zbudowanej na niniejszym terenie. Zakłada się, iż dla kabli PKP Telkol 

przewidziana zostanie kanalizacja 2-rurowa ø110. Ze względu na strategiczne znaczenie 

niniejszych linii kablowych konieczna jest przebudowa w trybie bezprzerwowym. Kable PKP 

Telkol to kable miedziane wielożyłowe: TKMFtA 50x4x0,8 – 3 szt.; TKMFtA 25x4x0,8 – 1 szt.  

 

Na placu przed dworcem ze względu na zmianę układu przestrzennego konieczne jest 

przebudowanie kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. w dwóch miejscach. Pierwszym 

jest kanalizacja zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie dworca, natomiast druga jest efektem 

przebudowywanej kanalizacji kablowej ułożonej w kierunku ul. Zwycięstwa. Nowy odcinek 

kanalizacji kablowej zostanie nawiązany do istniejącej kanalizacji, z której wypięta zostanie 

dotychczasowa kanalizacja kablowa. Kable z dotychczasowej kanalizacji należy przełożyć 

do nowej kanalizacji – stosując dla ich połączenia dedykowane mufy teletechniczne XAGA 500. 

Jako kanalizacja kablowa zostanie wykonana kanalizacja 4-rurowa. Studnie kablowe należy 

zabudować, jako studnie typu SKR-2. Odcinek kanalizacji prowadzący w kierunku ul. Bohaterów 

Getta Warszawskiego konieczny jest do przebudowy. 
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W obrębie niniejszego okablowania, oprócz okablowania właściciela kanalizacji Orange Polska 

S.A., należy przewidzieć przebudowę kabli operatorów obcych. Wszystkie przebudowywane 

kable które po wprowadzeniu do nawiązywanej kanalizacji kablowej należy zmufować – 

z zastosowaniem muf dedykowanych do spawania światłowodów FOSC4B. W zakresie 

operatorów obcych należy wykonać przebudowę kabli światłowodowych: UPC  

Z-XXOTKtsdDFH 192J ; 3S S.A. Z-XOTKsd 24J (ozn. KG-9g),-Z-XOTKsd 24J (ozn. KG-9zt); 

TK Telekom Z-XOTJtsdD 24J (relacji Bohaterów Getta Warszawskiego 12 - Pszczyńska 315)-Z-

XOTJtsdD 24J (relacji Bohaterów Getta Warszawskiego 12 - Dubois 12);  

Tech-Media XOTKTDTsd 48J; Orange: Kable światłowodowe XOTKtd48j(nr OKP062313), 

XOTKtsd48j (nr OKZ062071) oraz OKZ06208Z typ MI-MPK12JY. 

Na podanym obszarze kontynuowany jest kanał technologiczny opisany w Obszarze 2A. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci niskoprądowych znajdują się 

w opracowaniu branżowym- Tom I część 6/8. 
 

8. Rozbiórki. 

Zakres rozbiórek obejmuje obiekty budowlane, małej architektury oraz nawierzchnie dróg 

i elementów infrastruktury drogowej. Poza elementami układu pieszo-jezdnego podlegającego 

rozbiórce z uwagi na nowoprojektowane elementy dodatkowo należy przewidzieć rozebranie: 

− fundamentów wcześniej rozebranej wiaty dworca autobusowego – stopy fundamentowe;  

− latarni ulicznych: wysokie latarnie wielooprawowe – 4 szt. oraz pozostałe latarnie oświetlenia 

ulic i placów znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem;  

− murków oporowych – murki o wysokości maksymalnie do ok. 0,5 m wykonane z cegły 

klinkierowej oraz pustaków ceramicznych (obrzeża klombów) – ok. 105,5 m (murki 

z kamienia wapiennego ujęte w zestawieniu rozbiórek nawierzchni);  

− słupów sieci trakcji tramwajowej;  

− elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, donice betonowe i inne niewielkie 

obiekty.  

− wsporników reklam – 3szt. - konstrukcje stalowe na fundamentach stopowych żelbetowych. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące rozbiórek znajdują się w opracowaniu 

branżowym - część 7/8. 
 

9. Fontanna. 

Projektowana fontanna będzie stanowiła element architektoniczny w ramach budowy Centrum 

Przesiadkowego. Obraz wodny będzie się składał z 20 strumieni o zmiennej geometrii 

i maksymalnej wysokości do 3 m. Fontanna typu dry plaza, z agregatami fontannowymi 

umieszonymi w niecce krytej płytami kamiennymi na wspornikach. Układ uzdatniania wody 

umieszczony w podziemnej komorze zlokalizowanej w sąsiedztwie niecki. 
Przewiduje się osobny układ filtracji i uzdatniania wody.  

9.1. Filtracja wody:  

Do uzdatniania wody przewiduje się zestaw filtracyjny składający się z:  
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- filtra o średnicy D350 ze złożem kwarcowym 0,5÷1,0mm;  

- pompy filtracyjnej o mocy 0,3kW III faz. z prefiltrem;  

- ręcznego zaworu sześciodrogowego;  

- orurowania.  

9.2. Komora technologiczna:  

Doprowadzenie wody z wodociągu miejskiego rurą o średnicy 40 mm. Ciśnienie wody zasilającej 

3 bary. Przewód doprowadzający wyposażony w wodomierz, zawór zwrotny, reduktor ciśnienia 

i zawór odcinający kulowy.  

Napełnianie fontanny podczas rozruchu Q = 1,5 l/s, pojemność niecki fontanny V=16 m3 przy 

zakładanym napełnieniu niecki do poziomu 0,30 m.  

Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu – kratka podłogowa na rząpiu Ø300 mm z podejściem 

D150 i klapą zwrotną. W komorze technologicznej zlokalizowana umywalka z podejściem D40.  

Ilość ścieków zrzucanych do kanalizacji w czasie płukania filtra: 2 płukania w tygodniu przez 

5 minut. 

9.3. Niecka fontanny:  

Spust zimowy D110 – do kanalizacji deszczowej zamykany szczelnym zamknięciem otwieranym 

tylko na czas spustu wody.  

Przelew awaryjny D110 – do kanalizacji deszczowej zabezpieczony klapą zwrotną.  

Zrzut wody na zimę do kanalizacji z niecki fontanny: V = 16 m3. 

9.4. Wentylacja i ogrzewanie.  

Dla pomieszczenia komory technologicznej należy zapewnić wentylacje mechaniczną nawiewno-

wywiewną zapewniającą 5 wymian powietrza na godzinę.  

Temperatura w pomieszczeniu przez cały rok powinna się mieścić w przedziale 5-25ºC.  

9.5. Konstrukcje budowlane  

Pomieszczenie technologiczne podziemne o wymiarach wewnętrznych 2,5 x 2,5 m i wysokości 

2,2m. Poziom posadzki - 2,75 m poniżej poziomu nawierzchni placu. Kubatura brutto 

pomieszczenia – 24,8 m3.  

Niecka o wymiarach 2,4 x 22,2 m i głębokości około 0,71 m (licząc od górnej powierzchni płyt 

pokrycia). Całkowita kubatura – 37,8 m3, pojemność 16,0 m3 przy założeniu głębokości wody 

0,3 m.  

9.6. Rozwiązania konstrukcyjne:  

Komora technologiczna o żelbetowych monolitycznych ścianach oraz płycie dennej i stropowej 

grubości 250 mm. Izolacje przeciwwodne powłokowe. Izolacja termiczna ścian (do głębokości 

strefy przemarzania) oraz płyty stropowej warstwą polistyrenu ekstradowanego (XPS) 

zabezpieczonej przed uszkodzeniem od góry płytą betonową odciążającą.  

Niecka z dnem i ścianami monolitycznymi żelbetowymi grubości 200 mm. Pokrycie zbiornika 

płytami kamiennymi grubości 50 mm na wspornikach do podłóg podniesionych. Przewidywana 

nośność konstrukcji pokrycia 2,5 kN/m2 zależna od parametrów zastosowanych płyt kamiennych.  

Posadowienie obu obiektów bezpośrednie w gruncie rodzimym na warstwie betonu 

podkładowego.  

Podstawowe materiały: beton konstrukcyjny – C25/30, beton podkładowy – C15/20, stal 

zbrojeniowa – B500SP. 
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Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące fontanny znajdują się w opracowaniu branżowym 

- część 8/8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji oraz 

zaleceń eksploatacyjnych dla fontanny. 
 

Obszar 4B 

Zakres opracowania obejmuje plac przed budynkiem nr 12 z chodnikiem na dz. nr 368/6 i 368/7 

obręb Centrum. Teren inwestycji jest terenem kolejowym zamkniętym. 

W ramach przebudowy projektowana jest: 

− rozbiórka istniejących nawierzchni placu i chodników, 

− likwidacja zielonej wysepki na środku placu, 

− przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 

− przebudowa sieci elektroenergetycznej z nowym oświetleniem. 

Na obszarze 4B przewidziane są następujące rozbiórki: 

− rozbiórka (remont) nawierzchni placu i chodników – asfaltobeton, kostka brukowa, obrzeża, 

− likwidacja krzewów, rozbiórka obramowania klombu z pustaków ceramicznych i cegły, 

− rozbiórka części sieci i słupów oświetleniowych. 

Na obszarze 4B nie przewiduje się nasadzeń zieleni i nowych elementów małej architektury. 

Należy ponownie wykorzystać lub w razie stwierdzenia braków uzupełnić krawężniki granitowe 

30x30 cm, które zabudować należy z odsłonięciem 5 cm. Nawierzchnia chodników podlega 

wymianie na nawierzchnię z płyt granitowych 60x60 cm, w kolorze szarym. Nawierzchnię 

bitumiczną płyty parkingu zastąpić nawierzchnią z kostki granitowej 18x27x28 cm. Zachować 

lokalizację istniejącego wpustu wPD13 i osadzić w nowej nawierzchni. 
 

1. Sieci zewnętrzne wod-kan. 

Zakres opracowania w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje wymianę istniejącego wpustu 

drogowego wPD13 wraz z przyłączem do istniejącej studni D94 oraz dostosowanie rzędnej włazu 

istniejącej studni do projektowanej niwelety drogi. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci zewnętrznych wod-kan część sanitarna 

znajdują się w opracowaniu branżowym - część 3/5. 
 

2. Sieci elektroenergetyczne. 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura oświetleniowa należąca 

do Tauron oraz należąca do UM Gliwice - mały plac przed budynkiem dworca: 1 słup z oprawą 

jest własnością Tauron Dystrybucja S.A.; kolejne 4 słupy parkowe z oprawami są własnością  

UM Gliwice. Podstawą przebudowy sieci Tauron są Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej nr TD/OGL/OME/K/WT/MW/345/2018 oraz ich aktualizacja. Na terenie 

objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura w postaci sieci dystrybucyjnej Tauron 

Dystrybucja S.A. - należą do niej kable nN oraz złącza kablowe. W zakresie niniejszego 

opracowania jest likwidacja oświetlenia ulicznego z jego infrastrukturą (kablami, skrzynkami, 

oprawami, słupami, fundamentami). Istniejące kable oświetlenia parkowego należy zlikwidować. 
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Likwidacja oświetlenia należącego do UM Gliwice odbywać się będzie zgodnie z wydanymi 

warunkami – pismo nr PU.7021.14.70.2018. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 

nieczynne kable elektroenergetyczne. Są one przeznaczone do usunięcia. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci elektrycznej znajdują się w opracowaniu 

branżowym - część 4/5. 
 

3. Sieci niskoprądowe. 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura teletechniczna należąca 

do PKP TELEKOM w dzierżawionym otworze Orange Polska S.A. Na niniejszą infrastrukturę 

składa się kabel teletechniczny prowadzony pod skarpą – wymaga on zabezpieczenia rurami 

A100PS przed uszkodzeniem. Należy unieczynnić istniejącą kanalizację kablową (ok. 6m) 

i od nowozabudowanej (w obszarze 2A) studni ułożyć nowy odcinek kanalizacji zapewniającej 

przyłącze budynku. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące sieci niskoproądowych znajdują się 

w opracowaniu branżowym – Tom I część 5/5. 
 

 

Obszar 5 

Projekt obejmuje zakresem remont ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego element łącznika 

przebudowywanego obszaru centrum z drogą rowerową nr 3 relacji: Centrum – Sośnica. 

Połączenie odbywać się będzie poprzez ciąg pieszo-rowerowy na ul. Zwycięstwa, następnie przez 

tzw. Skwer nad DTŚ oraz dalej przez ul. Berbeckiego, aż do połączenia z przebudowanym 

niedawno układem dróg rowerowych przy Alei Przyjaźni.  

 

1. Roboty drogowe. 

Na odcinku ul. Berbeckiego przyległym do Parku Chopina (o łącznej długości 227,39 m) projekt 

przewiduje wykonanie remontu konstrukcji i nawierzchni ciągu. Konstrukcja ul. Berbeckiego 

została zaprojektowana w sposób zróżnicowany, w zależności od funkcji jaką w stanie istniejącym 

pełni jej dany odcinek.  

Na odcinku od km 0+000 do 0+194.89 zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni 

bitumicznej, szerokości 3,5 m. wg konstrukcji nr 1. Nieznaczne zawężenie szerokości w stosunku 

do stanu istniejącego wpłynie korzystnie na trwałość ciągu, przez wzgląd na odsunięcie obrzeży 

chodnikowych od korzeni istniejących drzew liściastych. Obrzeża zabudować ze skosem do 

zewnątrz, bez odsłonięcia (umożliwiając spływ wód opadowych)  

Na odcinku od km 0+194.89 do km 0+227,39 – do połączenia z ul. Aleksandra Fredry przyjęto 

konstrukcję jak dla kategorii ruchu KR1. 

Na odcinku km: 0+117.64 – 0+132.17 znajduje się nawierzchnia z kostki granitowej układanej 

według wzoru, stanowiąca część pomnika pn: „Gliwiczanom, ofiarom wojen i totalitaryzmów”. 

Nawierzchnię tą należy w niezbędnym zakresie przebrukować, celem nawiązania 

wysokościowego oraz niwelacji powstałych w wyniku eksploatacji nierówności. Należy zachować 

istniejący wzór nawierzchni. Ewentualne braki uzupełnić materiałem identycznym  

z zastosowanym lub zbliżonym w sposób nierozróżnialny dla obserwatora.  
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Do istniejących zjazdów należy nawiązać nawierzchnią przy użyciu zastosowanych na nich 

materiałów.  

W rejonie skrzyżowania z ul. Fredry należy zmodyfikować połączenie w sposób wskazany na 

rysunku sytuacyjnym: wykonać skosy 1:1, wykonać dodatkowe elementy chodnika z kostki 

brukowej szarej, 10x20 cm, poszerzające zakres manewrów pieszych.  

Odtworzenie poszerzeń do lokalizacji małej architektury wykonać poprzez wyznaczenie obszaru  

o szerokości zew. 300x100 cm przy użyciu obrzeży chodnikowych, następnie wypełnić  

je staroużyteczną kostką granitową o wymiarze w rzucie: 10x10 cm, zaspoinować zaprawą 

cementową.  

Na styku z wyprowadzeniem alei parkowych zrezygnować z osadzania obrzeży chodnikowych 

kosztem ułożenia 2 rzędów z kostki granitowej, staroużytecznej osadzonej na ławie z betonu 

C12/15 (jak w stanie istniejącym). Pozostałą, wolną przestrzeń w przypadku wydłużenia połączeń 

alei wypełnić kostką brukową zgodną z zastosowaną w terenie.  

Obszar poza obrysem nowoprojektowanego ciągu humusować na głębokość min 10 cm oraz 

obsiać mieszanką traw. Uprzednio usunąć ewentualne istniejące nawierzchnie betonowe lub 

asfaltowe do głębokości 20 cm. 

Istniejący wpust zlokalizowany w rejonie zjazdu do Żłobka Miejskiego należy poddać regulacji 

i w razie konieczności skorygować wysokość położenia względem projektowanego poziomu 

niwelety w sposób umożliwiający prawidłowy odbiór wód opadowych. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące rozwiązań drogowych znajdują się 

w opracowaniu branżowym – część drogowa dla obszaru 5 (projekt budowlany). 
 

III. Zalecenia dodatkowe związane z wykonaniem zamówienia 
 

1. Szczegółowy opis robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z danymi 

ilościowymi zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz zapisami 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także 

zaleceniami ujętymi w dokumentach opisanych w pkt. I.1. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia propozycji scalenia elementów 

przedmiaru ofertowego w tabelach elementów rozliczeniowych w sposób umożliwiający 

uproszczenia obliczeń, a zarazem zapewniający możliwość fakturowania na podstawie 

procentowego zaawansowania postępu robót. Rozwiązanie należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie 30 dni od podpisania Umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy za wyjątkiem terenów, których 

właścicielem jest PKP S.A., dla których przekazanie terenu budowy nastąpi po zawarciu 

umów o wejście w teren przez Wykonawcę. Zamawiający deklaruje pomoc, by doprowadzić 

do możliwie jak najszybszego zawarcia umowy. 

5. Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 

na własny koszt liczniki zużycia wody i energii. 

6. W koszty Wykonawcy należy wliczyć ochronę oraz ubezpieczenie placu budowy. 
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7. Na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami 

i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenu, po którym ma przebiegać trasa dojazdu  

do terenu budowy. 

8. Zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 

a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – czas 

i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami i mieszkańcami. 

9. Przeprowadzi w obecności branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane 

przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie protokoły. 

10. Przekaże zamawiającemu komplet dokumentów na potrzeby zawiadomienia Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych. 

11. Zobowiązuje się do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowalnych 

i uzyskania stosownych pozwoleń określonych w załączonych decyzjach. 

12. Zapewni na koszt własny nadzór archeologiczny i konserwatorski nad prowadzonymi pracami 

ziemnymi. 

13. Z uwagi na historyczne znaczenie obszaru i możliwość wystąpienia niewybuchów 

i niewypałów Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kwoty w ofercie oraz 

w przypadku zaistnienia sytuacji do wydobycia, zabezpieczenia i zdetonowania przy udziale 

odpowiednich służb ewentualnych niewybuchów i niewypałów w ramach robót saperskich. 

14. Z uwagi na historyczne znaczenie obszaru w przypadku znalezienia zwłok lub szczątków 

ludzkich na terenie placu budowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kwoty 

w ofercie oraz w przypadku zaistnienia sytuacji załatwienia wszystkich formalności 

związanych z przewozem (w sposób zapewniający sanitarne i techniczne bezpieczeństwo 

przewozu) i z pochowaniem zwłok lub szczątków ludzkich, w tym wniesieniem niezbędnych 

opłat. 

15. Wszystkie zdemontowane, odzyskane oraz wskazane przez Zamawiającego (lub Inżyniera 

Kontraktu/Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym) elementy i materiały należą 

do Zamawiającego. Należy je zabezpieczyć, zinwentaryzować i przewieźć, na koszt 

Wykonawcy, na teren wskazany przez Zamawiającego (na terenie miasta Gliwice). 

16. W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazań na materiały 

budowlane lub urządzenia techniczne z podaniem producenta, należy je traktować, jako 

przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza zapis 

art. 29 ust. 3. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne równoważne materiały 

i urządzenia pod warunkiem zachowania standardu, parametrów i sprawności urządzeń 

i materiałów na poziomie co najmniej prezentowanym przez wytypowanych w projektach 

producentów i dostawców urządzeń. 

17. Przed przystąpieniem do robót, które mają wpływ na funkcjonowanie ruchu w ciągu 

przebudowywanego odcinka drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbędne opinie i przedłoży 

do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu na czas realizacji 

robót, który uwzględniał będzie przyjęty przez Wykonawcę sposób prowadzenia robót, w tym 

technologię i harmonogram wykonywania poszczególnych prac (np. etapowanie, podział 

na odcinki). Wykonawca poniesie koszty związane z opracowaniem ww. projektu oraz 

wdrożeniem przyjętej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia 
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robót. Przy sporządzaniu projektu organizacji ruchu należy mieć wzgląd na dojazdy i dojścia 

do posesji oraz zachowanie ciągłości ruchu. 

Zamawiający sugeruje rozpoczęcie robót od wykonania pętli na przedłużeniu ul. Zwycięstwa 

(plac przed dworcem PKP), celem przeniesienia tam ruchu z Placu Piastów, a następnie 

kontynuowanie robót wg. uznania Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego  

i zatwierdzeniu projektów tymczasowych organizacji ruchu. 

18. Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na bazie otrzymanych przez 

Zamawiającego materiałów wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy 

i wykonanie robót budowlanych w tym zakresie. W ramach tego należy wprowadzić: 

a)  lokalizację miejsc postojowych na odcinku ul. Boh. Getta Warszawskiego po stronie 

dworca PKP na odcinku od budynku Poczty Polskiej do zjazdu na dz. nr 368/8, 368/9 

obręb Centrum (Obszar 2A),  

b) zmianę wymiarów miejsc postojowych, usytuowanych przy budynku Poczty Polskiej, 

do wymiarów 2,5 m x 5,0 m – po sprawdzeniu dostępności terenu (Obszar 4A), 

c) zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu ulicy Bohaterów Getta 

Warszawskiego na wysokości posesji nr 19 – należy przewidzieć przesunięcie linii 

przystankowej P-17 w kierunku północno-zachodnim, do miejsca lokalizacji zjazdu 

na działkę nr 64 (obręb Centrum). W związku z powyższym, należy przewidzieć 

przedłużenie pasa technicznego na odcinku odpowiadającym ww. przesunięciu (Obszar 

2A). 

Wszystkie zmiany winny uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

Oznakowanie należy wykonać i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem 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.2003.220.2181 ze zm.). 

19. Projektowane oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

przewidzieć jako nowe (nie dopuszcza się stosowania znaków lub materiałów uprzednio 

zdemontowanych). 

20. Projektowane znaki typu C-9/10 winny zostać umieszczone na pylonie typu U-5  

na wysokim słupku (2,0 [m]) - nie dopuszcza się możliwości stosowania tzw. zespolonych 

pylonów. 

21. Należy stosować konstrukcje wsporcze spełniające cechy biernego bezpieczeństwa (obliczenia 

wytrzymałościowe dotyczące konstrukcji wsporczych należy przekazać zarządcy drogi  

w wersji papierowej i elektronicznej). 

22. Lica znaków pionowych należy wykonać z folii odblaskowej typu 2 (zmiana standardu 

wymaga indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym). 

23. Lica tablic drogowskazowych oraz tablic o powierzchni ponad 2m2 należy zabezpieczyć folią 

antyroszeniową. 

24. Wykonawca winien uwzględnić technologię malowania przejazdów rowerowych na czerwono, 

niezależnie od rodzaju nawierzchni drogi. 

25. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa-Bohaterów Getta Warszawskiego: 

należy zachować istniejąca kamerę monitoringu na wysięgu KW1. 
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26. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Plac Piastów – Dworcowa: należy zachować  

3 istniejące punkty pomiaru ruchu  typu ANPR. 

27. Wszystkie zdemontowane, odzyskane oraz ponownie niewykorzystane urządzenia sygnalizacji 

świetlnej należą do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Należy je zabezpieczyć, 

zinwentaryzować i przewieźć, na koszt Wykonawcy na teren wskazany przez Zarząd Dróg 

Miejskich (na terenie miasta Gliwice). 

28. Wykonawca jest zobligowany do zastosowania/zainstalowania urządzeń kompensujących moc 

bierną po przeanalizowaniu parametrów sieci dotyczącej sygnalizacji świetlnych - analiza sieci 

dotyczy informacji, gdzie występuje pobór energii elektrycznej ze współczynnikiem mocy 

tgɸ mniejszym lub równym 0,4 i nie występuje przekompensowanie. 
29. Wykonawca uwzględni w  wycenie i poniesie koszty objazdów transportu zbiorowego (ZTM, 

itp.) wynikające z technologii prowadzenia prac budowlanych, o ile zachodziłaby taka 

konieczność. 

30. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca przedstawi kwotę 

w ofercie, a w przypadku zaistnienia sytuacji poniesie wszystkie koszty związane 

z utrzymaniem placu budowy (m. in. organizacji ruchu, objazdów autobusów, ochrony, 

gwarancji, utrzymania czystości). Kwota w ofercie powinna uwzględniać wskazane koszty 

Wykonawcy w przypadku przedłużenia robót o 3 miesiące. 

31. Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego (branżowego) 

użytkowników istniejącego uzbrojenia i infrastruktury. 

32. Przed przystąpieniem do wycinki oraz nasadzeń zieleni, Wykonawca musi się skontaktować 

z pracownikiem Referatu Utrzymania Zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich, w celu ustalenia 

szczegółów dotyczących wycinki i nasadzeń.  

33. Wszystkie roboty związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być wykonywane 

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne zieleni poza zakresem robót w liniach 

rozgraniczających inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania pni drzew 

zagrożonych uszkodzeniem, a nie podlegających wycince, w czasie trwania budowy. Przed 

przystąpieniem do robót należy poinformować Referat utrzymania zieleni Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach (UZ ZDM) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, celem 

dokonania odbioru robót. Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

ds. utrzymania zieleni ZDM. Wszystkie roboty powinny być wykonywane pod nadzorem 

Inspektora ds. utrzymania zieleni ZDM.  

34. Drewno jest własnością właściciela terenu. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem 

zagospodaruje i usunie z pasa drogowego wszelkie pozostałości gałęzi, pni, korzeni i innych 

odpadów po usuniętych drzewach oraz krzewach. w przypadku prowadzenia prac ziemnych 

w pobliżu drzew, które nie zostały przeznaczone do wycinki, Wykonawca musi również 

zabezpieczyć odsłonięty system korzeniowy oraz podlewać drzewa, szczególnie w czasie 

suszy. 

35. Wykonawca po zakończeniu prac związanych z wycinką zobowiązany jest do przygotowania 

pozyskanego drewna do obmiaru, którego dokona pracownik Referatu utrzymania zieleni 

ZDM. Drewno wielkowymiarowe powinno mieć postać okrzesanych kłód i dłużyc, z kolei 

średnio- i małowymiarowe, powinno zostać ułożone w stosy regularne dla każdego gatunku 

oddzielnie. Po dokonaniu obmiaru drewno zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy, 
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który będzie zobowiązany do uiszczenia należności za otrzymane drewno, przelewem 

w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez ZDM. Podstawą obliczenia 

wartości drewna będzie uśredniona cena drewna opałowego (sortyment S4 - samowyrób) 

z cennika Nadleśnictwa Rudziniec, obowiązująca na dzień wykonania obmiaru drewna.  

36. Nasadzenia zastępcze muszą zostać wykonane w terminie oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych. Nasadzenia będą wykonywane 

w ramach projektu zagospodarowania zieleni. Z tego względu obwody drzew mierzone 

na wysokości 1 metra nad szyjką korzeniową muszą odpowiadać wymogom wskazanym 

w dokumentacji projektowej oraz pozyskanych zezwoleniach na usunięcie drzew.  

37. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania minimum 12-miesięcznego okresu pielęgnacji 

zieleni, licząc od daty odbioru końcowego prac. 

38. Przed przystąpieniem do wycinki w okresie lęgowym należy sporządzić opinię ornitologiczną 

oraz sprawdzić, czy nie występują gniazda. W przypadku wystąpienia gniazd należy zgłosić 

powyższe Zamawiającemu, celem uzyskania stosownego zezwolenia. W przypadku 

wystąpienia nasadzeń zastępczych koszt ich pokrywa Wykonawca. 

39. Wykonawca przez cały czas trwania robót budowlanych zobowiązany będzie 

do utrzymywania na swój koszt czystości placu budowy oraz dróg dojazdowych lub dróg 

w obrębie budowy w zakresie realnie powodowanego zanieczyszczenia. Po zakończeniu robót, 

przed przystąpieniem do odbioru końcowego, Wykonawca powinien uprzątnąć plac budowy 

oraz drogi, na których budowa powodowała zanieczyszczenia i w razie konieczności 

uporządkować poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego teren przyległy, jeżeli uległ 

on jakiemukolwiek negatywnemu przeobrażeniu w związku z bezpośrednim sąsiedztwem 

budowy. Dotyczy to również terenów zielonych, które należy oczyścić z naniesień związanych 

z prowadzonymi robotami, a w razie konieczności odpowiednio zrekultywować i uzupełnić 

nasadzenia, które uległy degradacji. Szczegółowy zakres prac zostanie wskazany na Radach 

Budowy.  

40. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy oraz sporządzi dokumentację 

powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

41. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat 

geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej), wykonany zgodnie z wymaganiami 

Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (dla terenów kolejowych – kolejowego 

ośrodka geodezji i kartografii) oraz obowiązującymi przepisami. Przez prawidłową topologię 

obiektów należy rozumieć: 

a). występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii (punkty, 

polilinie, regiony - obiekty zamknięte o obliczalnej powierzchni, 

b). obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości np. (asfalt, 

kostka itd.).  

Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać opinie Narady Koordynacyjnej, 

potwierdzające dokonanie uzgodnienia przyjętych ostatecznie rozwiązań (papierowa wersja 

mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątką świadczącą o zgodności przedstawionego w niej 

uzbrojenia z opinią Narady Koordynacyjnej). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 

zapłacie, dlatego należy wliczyć je w cenę ofertową. 
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Uwaga!  

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, zwanej w branży telekomunikacyjnej „megaustawą” nakłada się na organy 

wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania Prezesowi UKE 

informacji o obowiązkach wynikających m.in. z ustawy o drogach publicznych, w zakresie 

budowy kanałów technologicznych. Znowelizowane przepisy nakazują przekazywanie danych 

w systemie teleinformatycznym obsługującym Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji 

(PIT). Dlatego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazania danych o kanale 

technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U.2019.2410) 

w formacie: 

1. Pliki Shapefile (shp, dbf, prj, shx), kodowanie znaków UTF-8, układ współrzędnych 2000, 

układ wysokości Amsterdam. 

2. Pliki CAD (DWG, DGN,DXF), kodowanie znaków UTF-8, wyeksportowaniu w odrębne pliki 

CAD elementów (obiektów) z projektów będących: 

- obiektami punktowymi; 

- obiektami liniowymi; 

- obiektami powierzchniowymi; 

Pliki nie powinny zawierać danych o dodatkowych elementach graficznych, np. opisach 

tekstowych, odnośnikach itp. Dodatkowo zaleca się, aby w jednym pliku znalazły się tylko 

obiekty należące do tego samego typu i kategorii. Współrzędne w przygotowywanych plikach 

DXF muszą zostać zapisane w jednym z rozpoznawanych układów współrzędnych: WGS84 

(EPSG:4326), PUWG 1992 (EPSG:2180), PUWG2000 (EPSG 2175 do 2179), który to układ 

musi zostać wskazany przez użytkownika podczas importu pliku. 

W związku z powyższym Wykonawca winien w wycenie uwzględnić koszt przygotowania 

danych, o których mowa powyżej we wskazanych formatach cyfrowych. 

Informacja dotyczące wycinek drzew oraz nasadzeń zastępczych: 

W ramach inwestycji zostały wydane następujące decyzje związane z wycinką drzew: 

a) Decyzja nr 3/2019 z dnia 29.11.2019 r. znak sprawy AB.6740.7.4.2019 dla „Przebudowy 

układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmującą: rozbudowę ul. Plac 

Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 

wojewódzkiej nr DW 901), rozbudową ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz 

z pętlą autobusową, rozbudowę fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S)” 

zezwalające na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmująca Obszar 2A, 

b) decyzja 3535/OS/2019 z dnia 23.12.2019: wycinka 10 szt. drzew i 125 m2 krzewów – 

nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew i 390 m2 krzewów na działkach 274 i 118 (Pl. Piastów), 

c) decyzja nr 23/2019 z dnia 13.02.2020r. (działka 410/2 Plac przed dworcem) – 1 szt. 

drzewa do wycinki - nasadzenie zastępcze również na tej działce (1 szt. drzewa), 

d) postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew na działce 

PKP przy budynku dworca (rejon Obszaru 4A) jest w toku.  
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Uwaga: Do wyceny należy przyjąć średnice drzew wskazane w dokumentacji projektowej. 

Jednocześnie w przedmiarze będącym  zostały uwzględnione rośliny zamienne wraz z 

ilością donic. 

Koordynacja robót towarzyszących: 

W czasie prowadzenia prac w ciągu ulicy Piwnej oraz Placu Piastów (od strony ulicy 

Jagiellońskiej – pogranicze Obszaru 2A) może zaistnieć potrzeba koordynacji robót budowlanych 

w związku z planowaną przez Zamawiającego realizacją robót budowlanych dla zadania 

pn.: „Rozbudowa ulicy Piwnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Hlubka z ulicą Piwną 

w Gliwicach”. Wykonawca prac będzie zobowiązany do koordynacji i współpracy w zakresie 

ww. prac oraz do bezpłatnego udostępnienia placu budowy na życzenie Zamawiającego. Roboty 

zostały zaplanowane na lata 2021/2022. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla wykonawstwa 

robót zlecanych przez Zamawiającego lub na jego rzecz przez następujące podmioty: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 

Gliwice Sp. z o.o., Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

Tauron Dystrybucja S.A., Wydział Gospodarki Wodami oraz Usług Komunalnych Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach. 

 

Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 24 miesiące od podpisania umowy. 

 

 


