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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa 

zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na 

stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w 

ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 

Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”  

Adres obiektu 

budowlanego: 

Linia kolejowa nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie, stacja 

Szczecin Gumieńce km 4,779  

 

Nazwy i Kody robót: 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

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

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei 

Kategoria robót: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei 
i systemów transportowych 

 45234113-1 Rozbiórka torów 

45234116-2 Budowa torów 

45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej 

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

http://www.plk-sa.pl/  

Program funkcjonalno- użytkowy opracował zespół w składzie:                                                          

Transprojekt Gdański – biuro projektowe 

Grzegorz Majchrowski – kierownik kontraktu  

  

http://www.plk-sa.pl/
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 
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1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena Cena określona w par. 30 Umowy  

DŚU Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

eor elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

IZ 
Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka 
zamawiającego odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie 
infrastruktury 

Inspektor nadzoru 
osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

LPN 
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilająca średniego napięcia - 
SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PKP PLK S.A. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 
dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę   

Prawo Prawo określone w paragraf 1 ust.4 Umowy 

Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

Regulacje 
Zamawiającego 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 
w  spółce PKP PLK S.A (których tekst znajduje się na stronie 
internetowej http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów 
i  kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz które zostały 
wymienione w Załączniku Nr 8) na dzień zawarcia umowy.  

Standardy 
Techniczne 

Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego), przyjęte do stosowania w  PKP PLK S.A. 
uchwałą nr 263/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 
2010 r. z późniejszymi zmianami, w tym obowiązujące od 
01.06.2018 Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych. Tom I – Załącznik ST1-T1-A.9. 

http://www.plk-sa.pl/
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SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

srk sterowanie ruchem kolejowym 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 

TSI PRM 
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu 
„Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” 

Termin wykonania 
Umowy 
 

oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w §1 
pkt 6 Umowy 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

ZOPI 

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych – zespół specjalistów 
wspomagający Zespół Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji 
w  ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu, która to 
ocena jest podstawą do odbioru elementów zamówienia 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, 
jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

  

  Wszystkie koszty związane m.in. z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z przygotowaniem odpowiednich 

dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji, wymaganych 

odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentację geodezyjną oraz wykonawstwem 

robót i ich zabezpieczeniem, zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, 

„powinny” lub odpowiadające im formy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane 

zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy.  

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 

przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego 

Gm1 w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – 

Granica państwa (Tantow)” na linii kolejowej nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie, 

stacja Szczecin Gumieńce km 4,779  prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”.  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa rozbiórka układu 

torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń srk i oświetlenia w rejonie okręgu nastawczego Gm1 i 

likwidacja na stacji nieczynnego peronu przy torze nr 5.  

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:  

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
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opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 

niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich 

czynności wymaganych Prawem; 

3) Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego infrastruktura 

objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych 

prób podsystemu) Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu 

torowego, urządzeń srk, sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej.  

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu Zamówienia powinna być 

wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi. 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów   

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

 

 Lokalizacja obiektów  

Zakres Robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.: Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie  

Linia kolejowa nr 408 stacja Szczecin Gumieńce zlokalizowana jest na terenie województwa 

zachodniopomorskiego w  powiecie Szczecin.  

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy 
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z wykonawcami innych inwestycji realizowanych / przygotowywanych przez Zamawiającego 

i  innymi podmiotami na obszarze objętym niniejszą inwestycją i obszarze jej oddziaływania.  

 Opis stanu istniejącego 

Szczecin Gumieńce to stacja graniczna zlokalizowana na linii 408 położona jest na 

południowo-zachodnich granicach miasta. Stacja przystosowana jest do obsługi ruchu 

pasażerskiego i towarowego. 

Od strony wschodniej zbiegają się tutaj trzy szlaki: 

• dwutorowy ze stacji Szczecin Wstowo linia 851 

• jednotorowy ze stacji Szczecin Wzgórze Hetmańskie linia 433 

• jednotorowy ze stacji Szczecin Główny linia 408. 

Nr 
linii 

Nazwa linii Nazwa punktu 
Km 

początku 
Km 
osi 

Km 
końca 

408 
Szczecin Główny - Stobno 
Szczecińskie  

Szczecin  Gumieńce 3,491 4,779 6,142 

409 
Szczecin Gumieńce - Granica 
Państwa (Tantow) 

Szczecin  Gumieńce 0,115 0,116 1,447 

433 
Szczecin Główny Sg - Szczecin 
Gumieńce 

Szczecin Gumieńce 2,549 3,160 3,161 

851 
Szczecin Wstowo - Szczecin 
Gumieńce 

Szczecin Gumieńce 1,015 2,193 2,309 

 

W kierunku granicy w kierunku południowym rozpoczyna się linia 409, która w km 10,069 ją 

przekracza, a następnie dochodzi do niemieckiej stacji granicznej Tantow i dalej prowadzi w 

kierunku Berlina.  

Druga linia nr 408 biegnie przez stację w Stobnie Szczecińskim i przez stację Löcknitz, która 

jest niemiecką stacją graniczną, prowadzi dalej do stacji Pasewalk.   

Stacja Szczecin Gumieńce posiada dosyć rozległy układ, zbudowany w kształcie litery Y, który 

na przestrzeni ostatnich lat ulegał częściowej przebudowie. Pomiędzy nastawniami Gm1 i Gm 

pomiędzy torami nr 1 i nr 5 znajduje się peron wysoki dwukrawędziowy oraz nieczynny niski 

peron jednokrawędziowy przy torze nr 5. Dojście do peronu jest zapewnione od strony ulicy 

Cukrowej. 

Obecnie po przystąpieniu Polski do strefy Schengen, pociągi zatrzymują się na stacji tylko w 

celach handlowych. Za peronami znajduje się najbardziej rozbudowana (i częściowo 

przebudowana) środkowa głowica rozjazdowa.  

Na linii nr 409 odcinkiem granicznym  jest odcinek Szczecin Gumieńce - Tantow. 

Odcinkami przygranicznymi są odpowiednio: odcinek Granica Państwa km 10,069 (PKP PLK 

S.A.) – Szczecin Gumieńce i odcinek Granica Państwa km 119,585 (DB Netz AG) – Tantow. 

Stacją graniczną na sieci DB Netz AG jest Tantow, a na sieci PKP PLK S.A. stacją graniczną 

jest stacja Szczecin Gumieńce. 
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Po niemieckiej stronie użytkowana jest cyfrowa radiołączność pociągowa (GSM-R). Po 

polskiej stronie radiołączność pociągowa analogowa. 

Odcinek eksploatowany w ruchu granicznym wyposażony jest po stronie niemieckiej w 

urządzenia punktowego oddziaływania na pociąg (PZB). 

Odcinek eksploatowany w ruchu granicznym po stronie polskiej wyposażony jest w polski 

system SHP. 

Kolejowe przejście graniczne Szczecin Gumieńce – Tantow otwarte jest dla ruchu kolejowego 

towarowego i pasażerskiego całodobowo. 

Stacja posiada cztery okręgi nastawcze, Gm, Gm1, Gm2, Gm3 wyposażone w urządzenia 

mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. 

Dla utrzymania porozumiewania się miedzy posterunkami zapowiadawczymi służy łącze 

zapowiadawcze, w przypadku jego uszkodzenia dopuszcza się stosowanie telefonu 

komórkowego będącego na wyposażeniu nastawni GM i uprawnionego do prowadzenia 

rozmów ze stacją Tantow 

Na liniach nr 408 i nr 409 ruch pociągów pasażerskich odbywa się na podstawie rocznego 

rozkładu jazdy. Natomiast ruch pociągów towarowych odbywa się na podstawie 

indywidualnego rozkładu jazdy.  

Na linii nr 408 przewidziano do kursowania 8 par pociągów pasażerskich -. 6 par pociągów 

kursuje w relacji do stacji Luebeck Hbh., 1 pociąg do Bad Klainen i 1 pociąg do 

Neubrandenburga. Pociągi kursują cyklicznie w odstępach 2 godz. Wszystkie pociągi są 

rodzaju „Regio”. 

Na linii nr 409 przewidziano do kursowania 8 par pociągów pasażerskich – 4 pary pociągów 

kursują w relacji do stacji Angermuende, 4 pary do stacji Berlin Lichtenberg. Pociągi kursują w 

odstępach około 2 godz. Wszystkie pociągi są rodzaju „Regio”. 

Na terenie, na którym będą prowadzone Roboty, znajdują się obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

1) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego PFU.  

2) Dokumentacja badań podłoża gruntowego, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego 

PFU.  

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

Dane dotyczące stanu nawierzchni, rozjazdów, odwodnienia i podtorza ujęte są w 

dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Podane grubości poszczególnych warstw są 

parametrem, określonym na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego. 

Rzeczywista grubość warstwy zostanie określona przez Wykonawcę po wykonaniu przez 

niego szczegółowych badań, co będzie stanowiło podstawę prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia.  
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2.2.2.2 Obiekty inżynieryjne 

W obrębie stacji znajduje się jeden przepust i jeden wiadukt kolejowy.   

Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj obiektu 

i konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 

Światło poziome/ 

Długość 

eksploatacyjna 

 

[m] 

Aktualna nośność/ 

Aktualna skrajnia 

model obliczeniowy, 

klasa] 

Stan techniczny obiektu 

(w tym określenie uszkodzeń) 

1 

Nazwa obiektu 

/ km: - 
przepust  w km 

3,938; 
 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 
 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

- przepust 

łukowy ceglany 

(torkretowany) 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 4 szt. 

 

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-58,70 m 

 

 

 

 

 

 

dobry 

2 

Nazwa obiektu 

/ km: - wiadukt  

w km 3,938; 
 

Przeszkoda:  

- droga  
 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

- wiadukt 

stalowy 

blachownicowy 

Rok 

budowy: 

-2005 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 4 szt. 

 

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-61,60 m 

 

 

 

 

 

 

dobry 

2.2.2.3 Skrzyżowania w poziomie szyn 

Na stacji znajdują się następujące skrzyżowania w poziomie szyn:  

Lp. 
Km 

przejazdu 
kat. Nazwa drogi/Zarządca 

Rodzaj 
nawierzchni 

Typ 
urządzeń 

Liczba 
torów 

Linia 408 

1 4,825 A 
Droga powiatowa nr 5028Z ul. 
Cukrowa w m. Szczecin ZDITM 
Szczecin 

typu STRAIL SPM-1 5 

2 5,167 A Droga wewnętrzna zakładowa PKP 
PLK S.A. 

płyty typ CBP PE/JEGD-5 7 

3 5,819 A 
Droga wewnętrzna zakładowa PKP 
PLK S.A. płyty typ CBP PE/JEGD-5 7 

Linia 409 

5 1,138 A 
Droga powiatowa nr 3926Z Przylep - 

Szczecin Starostwo Powiatowe w 

Policach 
typu STRAIL PE/JEGD-5 4 

Tor 207 

6 - D Droga wewnętrzna zakładowa PKP 

PLK S.A. 
płyty 

betonowe 
Nie dotyczy 1 
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2.2.2.4 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Na  stacji znajdują się perony.  

Nazwa Nazwa stacji/ PO Km (od) Km (do) Dł. [m] 

peron (dwukrawędziowy) 
 Szczecin 

Gumieńce 
4,431 4,731  300,00 

peron 1 (jednokrawędziowy) – 

nieczynny 

Szczecin 

Gumieńce  
3,651 4,047 396 

2.2.2.4.1 Elementy małej architektury i oznakowania stałego 

 Nie dotyczy – poza zakresem robót. 

2.2.2.5 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Stacja Szczecin Gumieńce posiada jedną nastawnię dysponującą „Gm” oraz trzy nastawnie 

wykonawcze: „Gm1”, „Gm2”i „Gm3”. Nastawnia dysponująca „Gm” usytuowana jest w 

środkowej części stacji przy peronach.  

Nazwa obiektu Powierzchnia m2 Wysokość m Kubatura m3 

Gm 147 7 1029 

Gm1 112 7 784 

Gm2 60 9 520 

Gm3 70 7 490 

 

2.2.2.6 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Stacja Szczecin Gumieńce posiada jedną nastawnię dysponującą „Gm” oraz trzy nastawnie 

wykonawcze: „Gm1”, „Gm2”i „Gm3” z urządzeniami mechanicznymi z 1935 r.  

a) Okręg nastawni dysponującej „Gm” 

urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, zabudowane w 1935 

roku wyposażone w: 

• zwrotnice z napędami mechanicznymi szt. 15, 

• zwrotnice z napędami elektrycznymi szt. 15, 

• wykolejnice z napędami mechanicznymi szt. 2, 

• wykolejnice z napędami elektrycznymi szt. 2, 

• tarcze manewrowe szt. 4, 

• semafory świetlne szt. 13. 

b) Okręg nastawni wykonawczej „Gm1” 

urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, zabudowane w 1953 

roku wyposażone w: 

• zwrotnice z napędami mechanicznymi szt. 5, 

• zwrotnice z napędami elektrycznymi szt. 3, 

• semafory świetlne szt. 6. 
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c) Okręg nastawni wykonawczej „Gm2”: 

urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, zabudowane w 1953 

roku wyposażone w: 

• zwrotnice z napędami mechanicznymi szt. 9, 

• wykolejnice z napędami mechanicznymi szt. 3, 

• tarcze manewrowe szt. 1, 

• tarcze zaporowe szt. 2, 

• semafory świetlne szt. 5. 

d) Okręg nastawni wykonawczej „Gm3”: 

urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, zabudowane w 1953 

roku wyposażone w: 

• zwrotnice z napędami mechanicznymi szt. 1, 

• zwrotnice z napędami elektrycznymi szt. 6, 

• tarcze manewrowe kształtowe szt.3, 

• tarcze manewrowe świetlne szt.3, 

• semafory świetlne szt. 6. 

Blokady liniowe na przyległych szlakach. 

• Na szlaku Szczecin Gumieńce - Szczecin Główny zabudowana jest dwukierunkowa 

półsamoczynna blokada typu Eap. 

• Na szlaku Szczecin Gumieńce - Szczecin Wstowo zabudowana jest jednokierunkowa 

półsamoczynna blokada liniowa elektromechaniczna. 

• Na szlaku Szczecin Gumieńce - Szczecin Wzgórze Hetmańskie zabudowana jest 

dwukierunkowa półsamoczynna blokada liniowa elektromechaniczna. 

Od toru 214 (z wagą) w stronę Tantow odgałęzia się układ torowy bocznicy przeładunku paliw.  

Głowice rozjazdowe w kierunku Tantow i w kierunku Loecknitz są połączone torem 207, który 

w chwili obecnej jest nieprzejezdny. 

2.2.2.7 Telekomunikacja 

Sieć kablowa zewnętrzna. 

Obwody teletechniczne związane z ruchem pociągów na terenie stacji i linii nr 409 do granicy 

z Niemcami (Tantow) przebiegają w kablu teletechnicznym miedzianym, którego właścicielem 

jest kolej Niemiecka DB. 

Obwody teletechniczne związane z ruchem pociągów na terenie stacji i linii nr 408 do granicy 

z Niemcami (Grambow) przebiegają w kablu dalekosiężnym TKD 69x2, którego właścicielem 

jest PKP Utrzymanie. Łączność ruchowa między nastawniami na stacji jest realizowana                       

w kablach lokalnych TKM których właścicielem jest PKP Utrzymanie.            

Nastawnia dysponująca Gm. 

W nastawni zainstalowane są urządzenia: 
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• centralka dyspozytorska KTE – 201,                                                                             

• radiotelefon stacjonarny typu FM 3206 sieci radiołączności pociągowej i ratunkowej 

dla linii PKP nr 408 Szczecin Gł. -- Grambow, nr 409 Szczecin Gł. – Tantow, nr 433 

Szczecin Gumieńce -- Szczecin Gł., nr 851 Szczecin Wstowo – Szczecin Gumieńce, 

• radiotelefon stacjonarny typu FM 3206 sieci radiołączności  drogowej i utrzymania,                                                                                                                   

• radiotelefon łączności manewrowej, 

• wzmacniacz  rozgłoszeniowy z mikrofonem.                                                                       

Na dachu budynku nastawni jest zainstalowany maszt dla anten radiotelefonów z anteną oraz 

instalacją antenową i odgromową. Antena sieci pociągowej jest zainstalowana na wysokości 

około 12 m. Linia nr 408 nie ma zasięgu radiowego obsługi nastawni Gm z pojazdami 

szynowymi na końcowym odcinku przed granicą państwa z Niemcami – zasięg radiołączności 

sięga do około km 8.0.  

Nastawnia wykonawcza Gm 1.                                                                                    

W nastawni zainstalowane są urządzenia:   

• radiotelefon łączności drogowej i  utrzymania,                                                                                    

• radiotelefon łączności manewrowej,                                                                                              

• radiotelefon,                                                                                                                           

• aparat telefoniczny włączony do centralki dyspozytorskiej w nastawni GM,                       

• aparat telefoniczny strażnicowy.    

W nastawni zakończony jest kabel TKM którego właścicielem jest PKP Utrzymanie.                                                             

Nastawnia wykonawcza Gm 2.                                                                                             

W nastawni zainstalowane są urządzenia:                                                                            

• radiotelefon łączności manewrowej,                                                                                            

• aparat telefoniczny włączony do centralki dyspozytorskiej w nastawni GM,                        

• aparat telefoniczny strażnicowy.                                                                 

W nastawni zakończony jest kabel TKM którego właścicielem jest PKP Utrzymanie.                                                             

Nastawnia wykonawcza Gm 3.                                                                                              

W nastawni zainstalowane są urządzenia:                                                                              

• radiotelefon łączności manewrowej,       

• aparat telefoniczny włączony do centralki dyspozytorskiej w nastawni GM,                                                                         

• aparat telefoniczny strażnicowy.       

W nastawni zakończony jest kabel TKM, którego właścicielem jest PKP Utrzymanie.                                                             

Wzdłuż linii kolejowej nr 409 jest ułożony kabel teletechniczny miedziany, którego właścicielem  

jest kolej Niemiecka DB. 

Wzdłuż linii kolejowej nr 408 do stacji Stobno jest ułożony kabel dalekosiężny typu TKD 69x2,  

którego właścicielem  jest PKP Utrzymanie. 
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Na terenie stacji Szczecin Gumieńce jest ułożony kabel światłowodowy TK Telekom relacji 

Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce. Kabel jest zakończony w budynku stacyjnym 

Szczecin Gumieńce. 

W km 4.350 kabel jest ułożony pod torami kolejowymi. 

W km 4.760 istniejąca kanalizacja teletechniczna jest ułożona pod torami kolejowymi. 

Wzdłuż linii kolejowej nr 408 i na stacji Szczecin Gumieńce jest ułożony kabel dalekosiężny 

PKP Utrzymanie typu TKD 69x2. 

Od szafy kablowej w km 10.077 linii PKP nr 409 do nastawni dysponującej Gm jest ułożony 

kabel teletechniczny miedziany kolei niemieckiej DB. 

2.2.2.8 Sieć trakcyjna  

Stacja Szczecin Gumieńce w okręgach nastawczych Gm, Gm2 i Gm3 jest częściowo 

zelektryfikowana, natomiast w okręgu nastawczym Gm1 jest całkowicie zelektryfikowana. 

Na grupie „Tantow” końcówki torów od nr 202 do nr 208 od strony stacji osobowej są 

zelektryfikowane. Umożliwia to uruchamianie pociągów na sieć PKP S.A. trakcją elektryczną.  

Sieć trakcyjna na stacji Szczecin Gumieńce: rok budowy 1980, konstrukcje wsporcze 

bramkowe, nogi bramki ocynkowane, pomosty bramek stalowe, 

• tor nr 1 i 2 – sieć typu C120-2C,  

• tor nr 3 i 5 – sieć typu SKB70-C, 

• tor nr 201 – sieć typu C120-2C,  

• tor 203 i 205 - sieć typu SKB70-C,  

• tory 101,102,110,112 – sieć typu C95-C z 2001 roku, 

• przejścia rozjazdowe – sieć typu SKB70-C.  

• głowice fundamentowe w torach nr 1, 2 i 5 – po kapitalnym remoncie 

przeprowadzonym w roku 2015. 

Na szlaku Szczecin Wstowo – Szczecin Gumieńce sieć trakcyjna typu C120-C. Słupy 

betonowe, niektóre popękane i z ubytkami betonu. 

Na szlaku Szczecin Gumieńce – Szczecin Gumieńce sieć trakcyjna typu YC150-2CS150. 

Słupy dwuteownikowe na fundamentach palowych. Sieć zbudowana w 2017 roku. 

2.2.2.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Oświetlenie zewnętrzne - stacja Szczecin Gumieńce: 

a) szafa oświetleniowa SO (stalowa na fundamencie) na peronie nr 1 (zasilanie ze 

złącza ZKP własności PKP Energetyka - posadowienie złącza obok szafy SO): 

 oświetlenie peronu nr 1 - rok budowy 1977, słupy stalowe 10 szt., oprawy SL100 od 

lok. 41/77 do lok. 50/77; kabel YAKY 4x25 mm2. 

 oświetlenie peronu dwukrawędziowego i wiaty - rok budowy 2017, słupy betonowe 

EOP 10 szt., oprawy LED SCHEDER; kabel YAKY 4x25 mm2. 

 oświetlenie dojścia do peronu - rok budowy 2017, słupy betonowe EOP 2 szt., 
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oprawy LED SCHEDER; kabel YAKY 4x25 mm2. 

 oświetlenie przy torze nr 2 - rok budowy 1977, słupy betonowe WZ-12 szt. 10, 

 oprawy ORZ7 i OUR250 od lok. 18/77 do lok. 27/77; kabel YAKY 4x25 mm2. 

 oświetlenie przy torze nr 3 - rok budowy 1977, słupy betonowe WZ12 szt. 15, 

 oprawy ORZ7 od lok. 3/77 do lok. 17/77, kabel YAKY 4x25 mm2; 

 oświetlenie przejazdu w km. 4,825 ulica Cukrowa - rok budowy 1977, słupy stalowe 

szt. 4, oprawy SL100, kabel YAKY 4x35 mm2; 

 sterowanie ręczne z nastawni GM, 

b) szafa oświetleniowa SO (stalowa na fundamencie) przy byłym budynku rewidentów 

(obok szaf S02 oraz S03) - zasilanie ze złącza kablowego ZK-3b własności PKP 

Energetyka, zlokalizowanego przy budynku dawnych rewidentów: 

 oświetlenie przy torze nr 205 - rok budowy 1970, słupy betonowe WZ12 szt. 15, 

oprawy ORZ6, ORZ7, SL100, OUS250, od lok. 40/70 do lok. 56/70, kabel YAKY 

4x25 mm2; 

 oświetlenie na międzytorzu torów 201-204 - rok budowy 1970, słupy betonowe 

WZ12 szt. 18, oprawy SL100, od lok. 2/70 do lok. 19/70, kabel YAKY 4x25 mm2. 

 oświetlenie przy torze 214 - rok budowy 1970, słupy betonowe WZ12 szt., oprawy 

OUS400, słupy betonowe WZ12 szt. 20, od lok. 20/70 do lok 39/70, kabel YAKY 

4x25 mm2, 

 stalowe szt.4, oprawy SL100, kabel YAKY 4x35 mm2;  

 sterowanie: 

• automatyczne: przekaźnik zmierzchowy, 

• ręczne: kabel sterowniczy typu YSKY 24x2,5 mm2 doprowadzony do szafy S03, 

c) szafa oświetleniowa S02 na fundamencie prefabrykowanym (II klasa izolacji) przy 

byłym budynku rewidentów (obok szaf SO oraz S03): 

 układ pomiarowy w szafie S02, 

 oświetlenie do słupa 33 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC - szt. 

17, oprawy SL100 150 W, od lok. 19/01 do lok. 34/01, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 oświetlenie do słupa 68 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC szt. 17, 

oprawy SL100 150 W, od lok. 53/01 do lok. 69/01, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 oświetlenie do słupa 87 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC12 szt. 

17, oprawy SL100 150 W, od lok. 73/01 do lok. 89/01, kabel YAKY4x25 mm2, 

 sterowanie: 

• automatyczne: przekaźnik zmierzchowy, 

• ręczne: kabel sterowniczy typu YSKY 24x2,5 mm2 doprowadzony do szafy S03, 

d) szafa oświetleniowa S03 na fundamencie prefabrykowanym (II klasa izolacji) przy 

byłym budynku rewidentów (obok szaf SO oraz S02): 
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 układ pomiarowy w szafie S03, 

 oświetlenie do słupa 36 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC szt.12, 

oprawy SL100 150 W, od lok. 35/01 do lok. 46/01, kabel YAKY4x25mm2, 

 oświetlenie do słupa 90 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC 12 

szt.9, oprawy SL100 150 W, od lok. 90/01 do lok. 98/01, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 sterowanie: 

• automatyczne: przekaźnik zmierzchowy, 

• ręczne: kabel sterowniczy typu YSKY 30x2,5 mm2 doprowadzony do nastawni 

Gm Gumieńce (kabel uszkodzony, podstawowe sterowanie w funkcji 

automatycznej), 

e) oświetlenie torów zasilane z nastawni Gm2 (rozdzielnia zabudowana na 1 piętrze 

nastawni wykonawczej Gm2 - sterowanie ręczne z nastawni): 

 układ pomiarowy w nastawni Gm2, 

 oświetlenie rozjazdów 267 i 274 - rok budowy 1970, słupy betonowe WZ12 szt. 5, 

oprawy ORZ7, kabel YAKY 4x25 mm2; 

 oświetlenie przejazdu w km 1,138 - rok budowy 2013, słupy EOC12 szt. 3, oprawy 

SHZ150 szt. 5, od lok. 1/14 do 3/14, kabel YAKY 3x4 mm2, oświetlenie toru 214 - 

słupy WZ12 szt. 6, oprawy ORZ6 i OUS250, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 oświetlenie przy torze 205 - rok budowy 1970, słupy betonowe WZ12 szt. 6, oprawy 

ORZ7, od lok. 21/70 do lok. 26/70, kabel YAKY 4x25 mm2, oświetlenie na 

międzytorzu torów 201-204 rok budowy 1970, słupy betonowe WZ12 szt. 4, oprawy 

ORZ6, orz7, SL100, od lok. 17/70 do lok. 20/70, kabel YAKY 4x25 mm2, 

f) oświetlenie torów zasilane z nastawni Gm3 (rozdzielnia zabudowana na 1 piętrze 

nastawni wykonawczej Gm3 - sterowanie ręczne z nastawni): 

 układ pomiarowy w nastawni Gm3, 

 oświetlenie do słupa 16 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC12 szt. 

18, oprawy SL100 150 W, od lok. 1/01 do lok. 18/01, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 oświetlenie do słupa 50 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC szt. 6, 

oprawy SL100 150 W, od lok. 47/01 do lok. 52/01, kabel YAKY 4x25 mm2, 

 oświetlenie do słupa 71 - rok budowy: 2001, słupy betonowe wirowane EOC12 szt. 

3, oprawy SL100 150 W, od lok. 70/01 do lok. 72/01, kabel YAKY4x25 mm2, 

g) oświetlenie torów zasilane z nastawni Gm1 (rozdzielnia zabudowana na 1 piętrze 

nastawni wykonawczej Gm1 - sterowanie ręczne z nastawni): 

 układ pomiarowy w nastawni Gm1 (1 piętro), oświetlenie rejonu nastawni: rok 

budowy: 1977,  

 słupy betonowe WZ-12 szt. 1,0, oprawy ORZ-7, lok. 1/77, kabel YAKY 4x2 5 mm2, 

 słupy betonowe wirowane EOC12 szt. 1, oprawy SHZ - szt.2, lok. 2/11, kabel YAKY 
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4x25 mm2. 

3. ZAKRES ROBÓT 

Zamawiający przewiduje dwie formy rozliczania robót budowlanych: 

1) Pozycje ryczałtowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Użytkowy 

oznaczone (R) w RCO jako komplet, 

2) Pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Użytkowy 

rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiarów z podanymi jednostkami miar innymi 

niż komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O).  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie wszystkich prac związanych z 

przedmiotowym zamówieniem.  

Dotyczy ryczałtu: Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. 

kilometraże, długości, wielkości powierzchni, szerokości, odległości, ilości robót dla 

poszczególnych branż i zakresów/ lokalizacji są tylko szacunkowe i mogą różnić się od ilości 

wynikających z uszczegółowienia zakresu robót na etapie projektu budowlanego i (o ile jest 

wymagany) wykonawczego, co Wykonawca winien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę i 

co powinien wkalkulować w przedstawioną w ofercie cenę ofertową. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 

funkcjonalno-użytkowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania 

przebiegu kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia.  

Dotyczy Obmiaru: W przypadku wystąpienia różnic wynikających z uszczegółowienia 

zakresu robót na etapie projektu wykonawczego dla wskazanych przez Zamawiającego 

pozycji rozliczanych obmiarowo rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste ilości 

zrealizowanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 

funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiający przewidział udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 

pkt. 3) PZP, w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego Zamówienia. Podobne zamówienie 

może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu 

negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w  tym ceny, terminu 

wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy:  

-  przebudowa układu torowego, 

-  dostosowanie sieci trakcyjnej do przebudowanego układu torowego, 

. dostosowanie urządzeń srk do przebudowanego układu torowego. 

3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów 

eksploatacyjnych oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią stacji wg. TSI: 

TSI: P4/F2. 
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1)  Prędkość maksymalna dla: 

a) pociągów pasażerskich – 120 km/h; 

b) pociągów towarowych – 80 km/h; 

2) Dopuszczalny nacisk osi: w torach głównych zasadniczych ciągu transportowego 

Szczecin Główny – granica państwa (Tantow) i Szczecin Wstowo – granica państwa 

(Tantow): 221 kN/oś, 

3) Skrajnia budowli typu GPL-1; 

4) Długość peronów 300 m; 

5) Długość pociągów 750 m; 

6) Klasyfikacja obciążeń na obiektach inżynieryjnych: k = +2; 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową wymagane jest osiągnięcie projektowych parametrów linii kolejowej, 

podstawowo poprzez usunięcie przyczyn istniejących ograniczeń w zakresie maksymalnej 

prędkości pociągów. 

3.2 Badania infrastruktury 

W celu weryfikacji stanu podłoża i elementów infrastruktury, niezbędnej do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi szczegółowe badania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest na 21 dni przed przystąpieniem do badań przekazać Zamawiającemu 

harmonogram badań. Wyniki tych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania badań niezależnie od posiadania badań dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

3.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (między innymi z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień 

dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do 

wybudowania, skonfigurowania i zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 

zasadami sztuki budowlanej w  sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 

będących w dyspozycji Zamawiającego, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać 

z  Zamawiającym. 

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawierać wszelkie dane, obliczenia i inne informacje 

wynikające z zapisów odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, które 

niezbędne są do przeprowadzenia procesu weryfikacji podsystemów przez jednostkę 

notyfikowaną - formę i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnić z jednostką 

notyfikowaną.  

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i redakcyjnym. 
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 Projekty wykonawcze 

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego 

i powinien zawierać m.in.: 

1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile 

podłużne z naniesieniem układu górnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne 

torowiska;  

2) Profile podłużne dróg w obrębie przejazdów, harmonogramy, zakres i technologię 

wzmocnienia podtorza; 

3) Projekt regulacji osi torów oparty na znakach regulacji osi torów (projekt niwelety torów 

należy rozpatrywać ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w przejazdach 

kolejowych, gdzie należy zapewnić odpowiedni profil drogi). 

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu należy bezwzględnie przeanalizować 

aktualnie obowiązującą geometrię uwidocznioną na obowiązującym profilu podłużnym i 

protokołach zdawczo – odbiorczych znaków regulacji danej linii kolejowe znajdujących 

się w zasobach KODGiK lub u Zamawiającego i jeśli spełnia wymogi zapisów PFU to 

należy ją stosować. Zmiany geometrii  toru należy dokonywać tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemożności zrealizowania obowiązującego 

projektu niwelety) musi obejmować odcinek linii kolejowej od najbliższego załomu przed 

do najbliższego załomu profilu za modernizowanym odcinkiem linii kolejowej. 

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej należy 

uwzględniać projektowaną geometrię sąsiedniego toru wykazaną w aktualnie 

obowiązujących protokołach znaków regulacji osi toru znajdujących się w zasobach 

KODGiK lub Zamawiającego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi 

obejmować odcinek linii od najbliższego załamania prostej, pkp, pł, kł  (punkty 

charakterystyczne geometrii toru) przed i za modernizowany odcinkiem linii kolejowej;  

4) Inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu 

kolejowego – fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej organizacji 

ruchu drogowego (pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, itp.); 

5) Oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień 

międzybranżowych; 

6) Projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń srk należy opracować zgodnie 

z Rozdziałem 15 Wytycznych Ie-4. 

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09.  

 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 

1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  

a) tytuł dokumentu, 

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu, 
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c) etap projektu (jeśli dotyczy), 

d) wersję dokumentu, 

e) datę powstania dokumentu, 

f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, 

kopią uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem, 

g) nazwę i adres Zamawiającego, 

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami,  

j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 

w dokumencie, 

k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji, 

l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron 

kompletnego dokumentu, 

m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem, 

n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 

3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 

Zamawiającemu w następujący sposób: 5 egzemplarzy w formie papierowej i 

elektronicznej na płycie CD lub DVD;  

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku 

nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach 

*.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów 

zapewniając odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 

złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 

projektów powinny być ponumerowane. 

3.4 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych 

przez Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę 

odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

dla odbieranych robót. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) 1 egz. - oryginał, 

b) 2 egz. - kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy), 

c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU.  

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować, oraz 
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załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać również dokumenty, na które składają się w 

szczególności: 

1) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu; 

2) Protokoły z przekazania terenu budowy; 

3) Protokoły odbiorów: dokumentacji projektowej, odbiorów eksploatacyjnych, odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, protokoły z prób 

rozruchowych;  

4) Protokół odbioru końcowego; 

5) Protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów; 

6) Dokumentacja warsztatowa projektów montażu;  

7) Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, 

atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi, świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu (wraz z odpowiednimi deklaracjami i certyfikatami zgodności z typem) 

dla określonych w przepisach Prawa rodzajów budowli,  urządzeń i pojazdów kolejowych 

itp.); 

8) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbędne instrukcje obsługi 

i utrzymania; 

9) Karty gwarancyjne urządzeń technicznych (warunki gwarancji); 

10) Poświadczenia przeprowadzanych szkoleń pracowników obsługi i utrzymania z  obsługi 

urządzeń lub systemów oraz imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez 

Zakład Linii Kolejowych; 

11) Dokumenty niezbędne do opracowania lub aktualizacji regulaminów technicznych 

w  zakresie i terminie określonym  w Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych 

Ir-3, dotyczycących nowobudowanej  lub  modernizowanej infrastruktury z 

uwzględnieniem fazowania poszczególnych etapów robót; 

12) Plany schematyczne posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych (przystanków 

osobowych i bocznic). Należy je sporządzić zgodnie z Instrukcją o sporządzaniu 

i aktualizacji planów schematycznych Ig-10 [D-27] przyjętej do stosowania Uchwałą Nr 

643/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 lipca 2016 r.; 

13) Plany schematyczne rozmieszczenia urządzeń srk na stacji  

14) Plany obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów; 

15) Cała dokumentacja dotycząca procesu weryfikacji WE podsystemów strukturalnych; 

16) Cała dokumentacja dotycząca monitorowania środków kontroli ryzyka; 

17) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykonane roboty, 

18) Schematy ideowe zasilania obiektów i urządzeń uwzględniające ochronę 

przeciwprzepięciową; 

19) Plany rozmieszczenia urządzeń oświetlenia – konstrukcje, rozdzielnice, eor – skrzynie 

transformatorowe, rozdzielnice, słupów trakcyjnych, słupów LPN, rozmieszczenie 

odłączników LPN i sieci trakcyjnej (na podkładzie geodezyjnym); 

20) Schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej; 

21) Wykaz obiektów uszynionych (bariery, poręcze, wiaty, wygrodzenia itp.) wraz 

z  pomiarami ograniczników niskonapięciowych (jeżeli są wymagane zgodnie z Iet-2); 

22) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych; 
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23) Szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego w 

tym pomiary: 

a) położenia osi toru względem osi obiektu inżynieryjnego, 

b) położenia osi toru względem koryta balastowego i poręczy; 

24) Mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbioru częściowego wykonane dla robót 

zanikających w trakcie budowy; 

25) Przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach wiaduktu,  

26) Projekt regulacji drogi rozjazdowej;  

27) Protokoły odbioru zgrzewów i spawów wraz z sprawozdaniami z badań;  

28) Paszportyzacja linii (w zakresie zmian); 

29) Metryki toru bezstykowego, w tym tymczasowe zgodnie z WTWiO o ile zachodzi taka 

konieczność; 

30) Wykaz typów i odmian skrajni budowli zachowanych po robotach – zgodnie z Id-1 – 

moduł A2; 

31) Wyniki pomiarów: 

a) parametrów geometrycznych w rozjazdach i skrzyżowaniach torów wynikające 

z WTWiO, czego potwierdzeniem jest wypełnienie właściwych kart odbioru 

(ODB0/ODB1, ODB2, ODB3), 

b) parametrów geometrycznych w torach wynikające z warunków odbiorowych, 

c) geometrycznych złącz szynowych, 

d) skrajni budowli – obrysy przeszkód skrajni zgodnie z wymaganiami decyzji IE 

nr 8/2009 (sgn. IDE-074-32/09 tj. m.in. obiekty stałe, słupy trakcyjne, sygnalizatory): 

na siatce o kratce 5mm x 5mm w skali 1:20 (jedna kratka odpowiada wymiarowi 

100mmx100mm) należy wrysować, nazwać i zwymiarować wszelkie przeszkody 

wchodzące w skrajnie budowli. Należy sporządzić jeden zbiorczy (wszystkie 

przeszkody) obrys dla każdego z torów oddzielnie na stacji, oraz każdą przeszkodę 

z osobna. W przypadku braku przeszkód należy sporządzić obrys w nagłówku 

wpisując bez przeszkód, 

e) parametrów sieci trakcyjnej (wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w  stanie 

statycznym, parametrów współpracy pantografu z siecią jezdną, odsuwu 

przewodów jezdnych w stanie statycznym, pionowej odległości wysięgników 

pomocniczych od powierzchni przewodów jezdnych), 

f) stanu izolacji linii kablowych, 

g) natężenia oświetlenia, 

h) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

i) rezystancji uziemień, 

j) protokół badań wyłącznika różnicowoprądowego, 

k) rezystancji indywidulanych uziemień oraz wypadkowej rezystancji uziomów sekcji 

uszynienia grupowego; 

Zamawiający może wymagać innych dokumentów do operatu, o wymogu tym należy 

poinformować Wykonawcę nie później niż 14 dni przed terminem odbioru operatu 

kolaudacyjnego. 
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 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1) Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 

a) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,  

b) profil podłużny linii kolejowej, 

c) protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi toru o ile nie zostały opracowane 

na etapie projektów wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistniała 

konieczność zmiany projektowanej geometrii osi toru czy też nastąpiła stabilizacja 

nowych znaków regulacji, 

d) dokumentacja z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy 

geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej;  

2) Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

3) Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 

czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-

wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na 

poszczególne branże; 

4) Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów 

reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w  geodezji 

kolejowej GK-1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 

r.  oraz Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.; 

5) Wykonawca przekaże do Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. kopie 

szkiców z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

6) Po realizacji inwestycji sporządzić i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego 

dokumentację do zmiany użytków gruntowych; 

7) Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega 

ocenie Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz 

PODGiK; 

8) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaże geodezyjną dokumentację 

powykonawczą do KODGiK i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do  zasobu; 

9) Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu 

KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego 

liczbę oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej 

dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz 

w  wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w  formacie 

PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 

do niniejszego PFU.  

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 

realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 

obszar linii kolejowej. Stabilizacji należy dokonać granicznikami kamiennymi lub betonowymi 

o długości min. 0,4 m z podcentrem (płytka betonowa, rurka drenarska, itp.) 

http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Geodezja/Standard_na_strone.pdf
http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Geodezja/Standard_na_strone.pdf
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3.5  Roboty budowlane  

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:  

1) Nawierzchnia kolejowa; 

2) Podtorze; 

3) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym; 

4) Telekomunikacja; 

5) Elektroenergetyka trakcyjna; 

6) Elektroenergetyka nietrakcyjna; 

7) Kolizje z sieciami zewnętrznymi;  

8) Usunięcie drzew i krzewów. 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa, oraz 

normami i standardami technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej, 

z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów BHP. 

 Nawierzchnia kolejowa  

3.5.1.1 Tory 

Wymagania w zakresie robót torowych: 

1) Po zakończeniu robót torowych Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu 

pierwotnego sieć powrotną oraz uszynienie obiektów i urządzeń, z uwzględnieniem 

konieczności wykonania ewentualnych prac, wynikających z konieczności dostosowania 

sieci do stanu po zakończeniu realizacji robót zasadniczych. W przypadku toru 

klasycznego należy zastosować łączniki PP; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia odcinków izolowanych torowych 

i zwrotnicowych (złącza szynowe izolowane klejono-sprężone); 

3) Odcinki przejściowe (progowe) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi: Id-

3 - § 7 ust.5, § 23, Załącznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2; 

4) Dla nowo wymienianych rozjazdów należy zastosować zabudowę rozjazdów 

wyposażonych w bezobsługowe rolki rozjazdowe; 

5) Po przeniesieniu obciążenia wymaganego przepisami Id-1, zał. 15, pkt 3 ppkt 3) należy 

dokonać podbicia stabilizacyjnego całego odcinka; 

6) Po zakończeniu robót wymiany nawierzchni torowej na całym odcinku objętym 

zamówieniem należy dokonać szlifowania szyn; 

7) Po wykonaniu regulacji toru należy sprawdzić położenie sieci trakcyjnej (i wykonać 

odpowiednią regulację) oraz sprawdzić zachowanie skrajni budowli do istniejących 

urządzeń i budowli; 

8) Wymaga się wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki 

zgodnie z wymaganiami Id-110;  

9) Wysiewki należy załadować, wywieźć a następnie poddać unieszkodliwieniu 

(niedopuszczalne jest wypychanie i odkładanie wysiewek na skarpę nasypu, przekopu 

lub międzytorze); 

10) Nie dopuszcza się wbudowywania tłucznia z odzysku w rozjazdach i wstawkach 

międzyrozjazdowych i ich strefach przejściowych; 
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11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni 

torowej na nową, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torów (zał. 2 do 

Id-1). Tłuczeń przewidziany do ponownego wykorzystania musi być oczyszczony 

i uzupełniony, wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110; 

12) Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszą spełniać warunki określone 

w wytycznych zawartych w piśmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biura Dróg 

Kolejowych nr ILK12-518/104/13 z dnia 18 listopada 2013 r., wprowadzających jednolite 

zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A. Pismo jest Załącznikiem 5 do 

PFU; 

13) Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nowe złącza izolowane klejono-sprężone; 

14) W zakresie trwałego łączenia szyn (w torze bezstykowym) należy uwzględnić 

następujące wymagania: 

a) łączenie szyn w torach bezstykowych należy wykonywać podstawowo poprzez 

zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologią lub 

ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. 

Stosować przy tym aktualne: Id-106 – Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn 

kolejowych, Id-5 – Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie oraz Id-1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 

kolejowych, 

b) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych 

Wykonawca dokona regulacji naprężeń. Bezpośrednio w trakcie przytwierdzenia 

szyn długich do podkładów należy założyć punkty stałe. Zasady zakładania i 

instalowania punktów stałych zgodnie z załącznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1; 

15) W zależności od przyjętej technologii i czasu wykonania Robót przewidzieć należy 

regulację naprężeń w torze bezstykowym zgodnie z instrukcją Id-114. 

Zakres robót do wykonania zawiera załączony projekt budowlany. 

Ponieważ projekt został opracowany dla całej stacji, zakres robót do wykonania na podstawie 

projektu jest następujący:  

1) Przebudowa głowicy rozjazdowej w rejonie Gm1 w zakresie przebudowy układu torowego 

wraz z robotami towarzyszącymi, tj.: 

a) Demontaż i zabudowa wszystkich rozjazdów w tym rejonie. 

b) Wymiana i regulacja torów na liniach 408, 433 i 851 od początku projektu do wiaduktu 

nad ulicą Południową w km 4,297 linii nr 408. Tor nr 1 i nr 5 do połączenia z wymienioną 

nawierzchnią torową w 2017 roku, w torze nr 2 wymianę zakończyć 15 m za 

wiaduktem. 

Opracowany projekt budowlany Tom II Branża Torowa w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty nawierzchniowe demontażowe i montażowe w podanych poniżej 

ilościach: 

 mechaniczne zrywanie torów kolejowych na podkładach strunobetonowych przęsłami 

wraz z rozbiórką przęseł torowych, rozstaw podkładów powyżej 60 cm, długość 

przęsła 25 m, szyny S49 na długości 0,713 km, 

 mechaniczne zrywanie torów kolejowych na podkładach drewnianych przęsłami wraz 

z rozbiórką przęseł torowych, rozstaw podkładów powyżej 60 cm, długość przęsła 25 
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m, szyny S49 na długości 0,713 km, 

 budowę nawierzchni torowej; budowa torów klasy 1 na długości 1,142 km w torze nr 

1 – 0,332 km, w torze nr 2 – 0,396 m, w torze nr 3 – 0,359 m, w torze linii nr 433 – 

0,055 m, 

 regulację istniejącej nawierzchni torowej wraz z oczyszczeniem podsypki i wymianą 

pojedynczych elementów, podbiciem i stabilizacją toru na długości 0,728 km, 

 szlifowanie torów – reprofilacja początkowa na długości 1,870 km, 

 wypełnienie międzytorzy klińcem lub podsypką tłuczniową w ilości 510 m3, 

c) Roboty okołotorowe od początku projektu do wiaduktu. 

Opracowany projekt budowlany Tom II Branża Torowa w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty okołotorowe w podanych poniżej ilościach:  

 profilowanie ławy torowiska w obrębie rozbieranego peronu nr 1 w ilości 1380 m2, 

 zabezpieczenie lub dobudowę istniejących skarp w zakresie; 

 formowania nasypów koparkami zgarniakowymi w ilości 548 m3, 

 wykonania stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5.0 m w ilości 843 m3, 

 darniowanie skarp z humusowaniem w ilości 843 m3. 

2) Rozbiórka peronu przy torze nr 5 wraz robotami okołotorowymi przy tym torze od wiaduktu 

do końca rozbieranego peronu. Na tym etapie nie przewidujemy budowy ogrodzenia. 

Opracowany projekt budowlany Tom II Branża Torowa w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty rozbiórkowe w podanych poniżej ilościach:  

 demontaż krawędzi peronowej peronu o długości 334 m, 

 demontaż nawierzchni peronu w ilości 635 m2, 

 demontaż platformy peronowej w gruntach suchych kategorii I-II w ilości 476 m3. 

3.5.1.2 Rozjazdy 

 Wymiana rozjazdów w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych powinna być 

wykonana w technologii blokowej zgodnie z §14 ust 3 Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114. 

Konstrukcje rozjazdów kolejowych lub ich części składowe, dostarczane lub 

zabudowane po dniu 31.05.2018 r. muszą spełniać wymogi wskazane w Szczegółowych 

warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom I – Załącznik ST1-

T1-A.9. 

W przypadku, gdy rozjazdy zostały już złożone na stanowiskach montażowych, 

zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez Zamawiającego u producenta, 

niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie większym niż wynika z wymagań 

transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy należy przetransportować zgodnie 

z Id-114. Zamawiający zastrzega sobie prawo braku dokonania odbioru w przypadku 

nieprzestrzegania instrukcji Id-114. 

Zakres robót według projektu budowlanego dla głowicy rozjazdowej przy nastawni 

Gm1. 

Do każdego rozjazdu w torach głównych zasadniczych należy dołączyć uniwersalne 

zamki zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu w liczbie 2 dla rozjazdów z 1 napędem 

oraz 4 dla rozjazdów z 2 i więcej napędami. 
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 Podtorze  

Zakres Robót będzie wynikał każdorazowo z aktualnego stanu technicznego podtorza 

i  podłoża kolejowego. Zakres robót będzie wynikał także z  konieczności dostosowania 

podtorza i podłoża do docelowego standardu modernizacji (budowy) linii kolejowej, 

określonego ogólnymi właściwościami funkcjonalno-użytkowymi, na której eksploatowana jest 

nawierzchnia konwencjonalna (szyny, podkłady, podsypka).(R) 

Wzmocnienie podtorza oznacza wykonanie w pasie torowiska robót ziemnych, 

polegających na usunięciu niewłaściwych gruntów górnych warstw podtorza stanowiących 

podłoże podsypki i zastąpieniu go nowymi „warstwami wzmacniająco-ochronnymi torowiska”. 

Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu robót związanych z zabudową 

i zagęszczeniem warstwy ochronnej torowiska, przy zachowaniu wymaganych parametrów 

szerokości, grubości i pochylenia tej warstwy oraz wymaganego modułu odkształcenia 

podtorza,   

Wzmocnienia podtorza dokonać należy w lokalizacjach zgodnie z projektem budowlanym 

w zakresie podanym w punkcie 3.5.1.1 Tory. 

Opracowany projekt budowlany Tom II Branża Torowa w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty podtorzowe w podanych poniżej ilościach:  

 wybranie górnej warstwy podtorza – wykonanie wykopów mechanicznych w gruntach 

kat I-II z transportem urobku na odległość do 3 km z uformowaniem i wyrównaniem 

skarp na odkładzie w ilości 2364 m3, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 

7881 m2, 

 zabudowę warstwy ochronnej grubości 30 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie w ilości 2364 m3, 

 ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej w ilości 8980 m2. 

Należy dokonać wzmocnienia oraz naprawy bądź budowy nowego odwodnienia (jeszcze 

przed przystąpieniem do wykonania wzmocnienia). Rodzaj wzmocnienia powinien być 

określony na podstawie badań geotechnicznych.  

3.5.2.1 Wzmocnienie podtorza, ławy torowiska 

1) Wykonawca na podstawie badań geotechnicznych określi parametry techniczne 

podtorza. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych 

Id-3 oraz obowiązujących przepisów, Wykonawca zaprojektuje i wykona wzmocnienia. 

Analizę i ocenę stateczności podtorza Wykonawca przeprowadzi zgodnie z 

obowiązującymi normami; 

2) Profilowanie ław torowiska na odcinkach kompleksowej wymiany nawierzchni 

i wbudowanie warstw ochronnych, należy wykonać do normatywnej szerokości zgodnie 

z Id-3, z ewentualnym poszerzeniem nasypu, co nie zwalnia Wykonawcy 

z  prawidłowego wykonania odwodnienia. Na odcinkach mechanicznego podbijania toru 

należy wykonać ścinanie i wyrównanie ław torowiska z wyprofilowaniem spadku. 

Profilowanie i ścinanie ław należy tak wykonać, aby nie dopuścić do nadmiernego 

odsłonięcia fundamentów słupów trakcyjnych, sygnalizatorów lub innych urządzeń. 

W wyjątkowych przypadkach należy wykonać zabezpieczenie tych fundamentów wg 

rozwiązania przyjętego w projekcie wykonawczym. 

3) Pokrycie ochronne torowiska powinno być zgodne z wymaganiami Id-3, wykonywane 

wyłącznie z niesortu kamiennego odpowiadającego wymaganiom Id-3 (załącznik 23) 
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oraz wprowadzonego do obrotu w budownictwie z uwzględnieniem zakładowych  

systemów kontroli jakości. W przypadku pokryć wielowarstwowych wymaganie 

stosowania niesortu kamiennego dotyczy wyłącznie warstwy najwyższej, tj. tworzącej 

powierzchnię torowiska. 

3.5.2.2 Odwodnienie 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie i odtworzenie prawidłowego 

systemu odwodnienia. Prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do 

systemu odwodnienia.  

Odwodnienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym w zakresie podanym 

w punkcie 3.5.1.1 Tory. 

Opracowany projekt budowlany Tom II Branża Torowa w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty odwodnieniowe w podanych poniżej ilościach:  

 budowę odwodnienia wgłębnego – drenaż z żwiru filtracyjnego i rur z tworzywa 

sztucznego na długości 516 m, 

 budowę kolektora z rur z tworzywa sztucznego na długości 566 m. 

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Roboty w branży automatyki kolejowej będą uzależnione od zakresu robót w branży drogowej 

i rodzaju urządzeń srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robót w pozostałych 

branżach. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urządzeń srk. 

Wykonawca, uwzględni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.6 niniejszego PFU oraz poniższy 

zakres prac do zaprojektowania i wykonania. 

Zakres robót  branży automatyka kolejowa w rejonie nastawczym „Gm1”:  

1) Budowa sterowania rozjazdami z nastawni „Gm1”: 

 zabudowa nowego kontenera dla urządzeń srk zlokalizowanego w rejonie 

nastawni wykonawczej „Gm1”, 

 zabudowa aparatury do sterowania napędów zwrotnicowych w nowym  

kontenerze, 

 kabli z nowego kontenera do nowych napędów zwrotnicowych,  

 zabudowa na ławie nastawczej zamków elektromagnetycznych UZE-02; 

2) Zabudowa nowych trójfazowych napędów zwrotnicowych szt. 9; 

3) Przestawienie w nową lokalizację istniejących semaforów świetlnych D, E i Y; 

przestawienie będzie wymagało przedłużenia kabli sygnałowych i zasilających; 

4) Zabudowa urządzeń niezajętości torów i rozjazdów w oparciu o system liczenia osi 

wraz z dostosowaniem wszystkich obwodów do nowej sytuacji (wg planu 

schematycznego należy zabudować 19 głowic); 

Dodatkowo w torach stacyjnych należy stworzyć krótkie odcinki torowe do zwalniania 

przebiegów wjazdowych A, B i C. Zabudowa nowego pulpitu do zerowania liczników 

osi wraz z obwodem dania zlecenia na zerowanie; 

Urządzenia zabudować  w nowym kontenerze; 

5) Ułożenie w gruncie kabli pomiędzy nastawnią wykonawczą „Gm1” a nowym 

kontenerem oraz pomiędzy kontenerem nowym i starym; 

6) Likwidacja elektronicznych obwodów nakładanych EON wraz z zespołami ZPG i 

wykonanie nowych obwodów zwalniania w oparciu o system liczenia osi. 

Lokalizacja napędów zwrotnicowych i semaforów świetlnych D, E i Y pokazane w projekcie 
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budowlanym na planie schematycznym urządzeń srk. (R) (O). 

Roboty w branży automatyki kolejowej: 

1) Instalacja sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wyświetlanych wraz z podłączeniem 

do sieci kablowej; 

2) Instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych w układzie napędowym wraz z 

podłączeniem do sieci kablowej  

3) Instalacja kontrolerów położenia iglic zgodnie z wytycznymi producentów rozjazdów, 

wraz z podłączeniem kontrolerów do sieci kablowej; 

4) Instalacja systemów liczników osi jako urządzeń stwierdzania niezajętości torów i 

rozjazdów; 

5) Budowa sieci kablowej dla urządzeń srk; 

6) Instalacja urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP); 

7) Budowa wewnętrznych urządzeń srk; 

8) Budowa urządzeń zasilających urządzenia srk; 

9) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania 

urządzeń  i systemów srk.  

W przebudowywanym rejonie nastawczym ilość przebiegów nie ulega zmianie. 

3.5.3.1 Wytyczne ogólne 

1) Przyjmuje się, że na linii kursować będą pociągi: 

a) o różnych maksymalnych prędkościach,  

b) o różnych długościach dróg hamowania, 

c) wyposażone w pokładowe urządzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy 

pociągu ERTMS/ETCS, jak też pociągi nie posiadające ww. urządzeń; 

2) Wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym stosowane na liniach i urządzenia 

współpracujące z nimi, przed przekazaniem do eksploatacji, muszą posiadać 

bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego; 

3) System/urządzenie musi spełniać zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP PLK S.A. tak w zakresie rodzajów sygnałów jak i zasad ich 

stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1); 

4) Czas bezusterkowej pracy (MTBF) instalowanych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym powinien być większy niż 13500 godzin tj. dłużej niż 1,5 roku, a trwałość 

urządzeń powinna wynosić minimum 25 lat; 

5) Na stacji należy stosować urządzenia jednego typu; 

6) Kontenery, w których umieszczone zostaną urządzenia srk muszą być wyposażone                   

w urządzenia kontroli dostępu i czujniki pożaru/dymu oraz posiadać urządzenia 

samoczynnego gaszenia pożaru (urządzenia te nie mogą powodować uszkodzeń oraz 

żadnych stanów niesprawności urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Informacje 

o otwarciu drzwi lub o pożarze muszą być przekazywane do odpowiednich 

posterunków obsługi; 

7) W ramach prowadzenia inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-100a. 
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3.5.3.1.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem 

1) Kontrola niezajętości torów i rozjazdów powinna być realizowana przy pomocy 

liczników osi; 

2) Urządzenia srk muszą zapewniać kontrolę rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba 

krzyżownicy; 

3.5.3.1.2 Wymagania środowiskowe. 

Urządzenia srk powinny pracować poprawnie w następujących warunkach klimatycznych:  

1) w klimatyzowanym budynku nastawni lub kontenerze:  

a) temperatura otoczenia +18°C do + 27°C,  

b) wilgotność względna do 70%;  

2) w budynku nastawni lub kontenerze, bez urządzeń klimatyzacyjnych:  

a) temperatura otoczenia 0°C do +50°C,  

b) chwilowy skok temperatury –20°C do +60°C,  

c) wilgotność względna do 90%;  

3) w szafie przytorowej:  

a) temperatura otoczenia: –30°C do +70°C bez ogrzewania lub–10°C do +70°C                             

z ogrzewaniem,  

b) wilgotność względna do 90%;  

4) na zewnątrz:  

a) temperatura otoczenia –40°C do +70°C,  

b) wilgotność względna do 100%.  

Kontenery przytorowe muszą zapewnić szczelność o stopniu ochrony IP56 zgodnie                                  

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002. 

3.5.3.1.3 Wymagania elektryczne 

1) Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosić co 

najmniej 50 MΩ, a przy wilgotności 95% i temperaturze 20°C powinna być większa od 

1 MΩ; 

2) Izolacja pomiędzy przewodami a listwą uziemiającą powinna wytrzymać przez okres                   

1 minuty napięcie probiercze 2 kV, 50 Hz; 

3) Urządzenia muszą działać prawidłowo przy zmianach napięcia przemiennego – 15%, 

+10%,a napięcia stałego +/-10%; 

4) Urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie skutecznej ochrony 

przeciwporażeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

3.5.3.1.4   Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 

1) Urządzenia muszą być odporne na wyładowania elektrostatyczne stykowe  

z ostrza probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrości wg p. 5 normy 

PN-EN 61000-4-2): 

a) napięcie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wyładowaniach 

powietrznych, 
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b) napięcie probiercze 4kV przy wyładowaniach stykowych;  

2) Urządzenia muszą wytrzymać serie szybkich zakłóceń impulsowych 5/50ns (typu 

"burst") o biegunowości dodatniej i ujemnej i następujących amplitudach (poziom 

ostrości 3 wg p. PN-EN 61000-4-4): 

a) obwody sygnałowe 2 kV, 

b) obwody zasilania 4 kV; 

3) Urządzenia muszą być odporne na impulsy 1,2/50 μs o biegunowości dodatniej  

i ujemnej (wg normy PN-EN 61000-4-5) o następujących amplitudach: 

a) obwody sygnałowe 2 kV, 

b) obwody zasilania 4 kV; 

4) Dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania 

urządzeń sterujących podczas pracy nie powinien przekraczać następujących wartości 

(wg normy EN 55022 p.5): 

Zakres częstotliwości 

[MHz] 
Dopuszczalne poziomy dB (V) 

 quasi-szczytowe średnie 

od 0,15 do 0,50 79 66 

od 0,50 do 30 73 60 

5) Dopuszczalne zakłócenia promieniowane podczas pracy urządzenia mierzone  

w odległości 10 m nie powinny przekraczać: 

Zakres częstotliwości 

[MHz] 

Dopuszczalne poziomy dla wartości  

quasi-szczytowej dB (V/m) 

od 30 do 230 40 

od 230 do 1000 47 

3.5.3.1.5   Wymagania w zakresie odporności na wibracje i udary mechaniczne 

1) Urządzenia muszą spełniać wymagania odporności na drgania wg próby Fc normy PN-

EN 60068-2-6:2002; 

2) Dla urządzeń zainstalowanych w szafach torowych lub kontenerach w zakresie 

częstotliwości 40 Hz do 100 Hz o maks. amplitudzie drgań 0,03 mm; 

3) Dla urządzeń zainstalowanych w bezpośrednim kontakcie z torem w zakresie 

częstotliwości: 

a) od 3 Hz do 40 Hz maksymalna amplituda drgań 3 mm,  

b) od 40 Hz do 100 Hz maksymalna amplituda drgań 0,1 mm; 

4) Urządzenia muszą spełniać wymagania odporności na udary mechaniczne wg próby 

Eb normy PN-EN 60068-2-27:2009 dla przyspieszenia szczytowego 2g. 

3.5.3.1.6   Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii 

1) Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać łatwy dostęp do wszystkich elementów i 

podzespołów, a także możliwość szybkiej ich wymiany; 

2) Muszą być spełnione wymogi ochrony przeciwporażeniowej; 

3) System zależnościowy powinien być wykonany w technologii komputerowej ze 

sterownikami elektronicznymi; 

4) Wyposażenie wewnętrzne powinno być umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach 
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lub w zunifikowanych obudowach; 

5) Połączenia kablowe z urządzeniami zewnętrznymi powinny być zrealizowane poprzez 

łatwo dostępne przełącznice. 

3.5.3.1.7   Wymagania dla urządzeń zewnętrznych 

 Napędy zwrotnicowe 

1) Należy stosować elektryczne napędy zwrotnicowe nowej generacji , wyposażone w 

silniki trójfazowe 3x400 V; 

2) Należy stosować napędy zwrotnicowe bez zamknięć wewnętrznych, o sile nastawczej 

odpowiednio dobranej do konstrukcji rozjazdu oraz rodzaju stosowanych układów 

nastawczych.; 

3) Dla prędkości nie większej niż 130 km/h (V ≤ 130 km/h) należy stosować napędy 

rozpruwalne, z tym, że w torach głównych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej 

niż 7 kN; 

4) Konstrukcja napędu powinna umożliwiać jego ręczne przestawianie przy 

jednoczesnym wyłączeniu napięcia nastawczego; 

5) Napędy muszą zapewnić prawidłową współpracę z zamknięciami nastawczymi 

zabudowanych rozjazdów, w tym także z zamknięciami nastawczymi sprzężonymi; 

6) Liczba i rozmieszczenie napędów w rozjeździe oraz rozmieszczenie punktów kontroli 

parametrów geometrycznych powinna uwzględniać konstrukcję rozjazdu oraz 

wymagania dotyczące współpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We 

współpracy napęd-rozjazd należy również uwzględnić wartości sił trzymania. 

7) W rozjazdach o skosie 1:12 i 1:18,5 należy stosować sprzężenia mechaniczne 

zamknięć nastawczych i układy jednonapędowe lub wyjątkowo układy wielonapędowe 

instalowane każdorazowo za zgodą Zamawiającego. Jeżeli producent rozjazdu 

wymaga takiego rozwiązania to należy stosować dodatkowo kontrolery położenia iglic. 

 Urządzenia kontroli niezajętości 

Do kontroli niezajętości torów i rozjazdów należy stosować liczniki osi. 

1) Liczniki osi muszą pracować stabilnie z każdym rodzajem trakcji oraz każdym typem 

taboru dopuszczonym do eksploatacji; 

2) Liczniki osi muszą pracować prawidłowo i stabilnie z każdym typem dopuszczonego 

do eksploatacji pojazdu kolejowego, a także niezależnie od parametrów nawierzchni 

kolejowej  

3) Urządzenia do kontroli niezajętości torów i rozjazdów powinny być odporne na 

zakłócenia generowane przez pojazdy szynowe wyposażone w hamulce 

elektromagnetyczne oraz na zakłócenia generowane przez tabor; 

4) Niepełne przekroczenie punktu liczącego przez oś taboru lub zmiana kierunku ruchu 

taboru nad punktem liczącym nie powinny skutkować błędem interpretacyjnym lub 

liczbowym; 

5) Licznik osi powinien zliczać poprawnie nie mniej niż 500 osi wewnątrz sekcji (zgodnie 

z opracowaniem CNTK z 2003 r.); 

6) Licznik osi musi umożliwiać niezależne zerowanie poszczególnych kontrolowanych 

sekcji odcinków torów lub rozjazdów, a także umożliwiać zerowanie grupowe; 

7) Zerowanie licznika osi powinno być możliwe zarówno zdalnie z LCS jak  
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i z pulpitów elektronicznych sterowania lokalnego; 

8) Czujniki kół zamocowane do szyn muszą być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, spowodowanymi wystającymi częściami taboru; 

9) Jeśli występują części elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka 

ta musi odpowiadać wymaganiom klasy ochronnej IP65. 

10) System licznika osi i zastosowane czujniki koła powinny zapewniać adaptowalność do 

zmiany układu torowego, jednostki liczące powinny zapewniać możliwość 

rekonfiguracji bez ich wymiany i wymiany czujników koła. 

 Sieć kablowa 

1) Należy stosować kable sygnalizacyjne miedziane na napięcie znamionowe 0,6/1kV; 

ponadto w zależności od typu systemów urządzeń srk mogą być stosowane dodatkowo 

inne rodzaje kabli; 

2) Należy wykorzystywać typowy osprzęt kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, 

szafy kablowe) stosowany w Spółce PKP PLK S.A. 

3.5.3.1.8   Wymagania w zakresie prób technicznych 

Należy przewidzieć wykonanie prób technicznych w oparciu o Wytyczne Ie-6. 

 Telekomunikacja 

Zakres Robót branży telekomunikacji obejmuje zabezpieczenie i pogłębienie ułożenia 

istniejącego kabla OTK rurą dwudzielną o średnicy 160 mm z wykorzystaniem istniejących 

zapasów kabla, wraz z robotami ziemnymi w rejonie robot torowych. 

Opracowany projekt budowlany Tom V Branża teletechniczna w powyższym zakresie 

przewiduje zabezpieczenie kabli na długości 27 m. 

Jeżeli Wykonawca wykorzystuje istniejące zasoby telekomunikacyjne (kable miedziane, 

światłowodowe, miejsca w przełącznicach kablowych oraz zasoby teletransmisyjne) dla 

realizacji zamówienia, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą zawartą 

w  piśmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biura Automatyki I Telekomunikacji nr IAT3 – 

071 431/14 z 24.07.2014 r. (załącznik nr 6). 

 Elektroenergetyka trakcyjna  

 (R) Roboty w branży energetyki obejmują: 

1) Kompleksową wymianę urządzeń sieci trakcyjnej nad układem torowym poddanym 

pracom remontowym tj. nad torami szlakowymi, w stacji nad torami głównymi 

zasadniczymi i rozjazdami. Przebudowa układu sieci trakcyjnej powinna uwzględniać 

również konieczność przebudowy układu sterowania wraz z napędami odłączników sieci 

trakcyjnej w oparciu o „Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementów sieci 

elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP 

PLK S.A.” i dostosowania do nowych warunków szaf sterowniczych odłącznikami sieci 

trakcyjnej (np. USb-2/TEOL K3/KSO CZAT/TC-SSO/BUSZ-CZAT);  

2) Wszelkie prace wynikające z konieczności dostosowania infrastruktury będącej 

własnością PKP Energetyka S.A. (napędy odłączników sieci trakcyjnej i system 

sterowania nimi, itp.) będą wykonywane na zasadach określonych w „Porozumieniu w 

sprawie usuwania kolizji elementów sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z 

zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A.”;  
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3) Przebudowa urządzeń oświetlenia zewnętrznego okręgu nastawczego Gm1; 

4) Ułożenie przepustów pod przebudowanym układem torowym na potrzeby przyszłej 

zabudowy urządzeń eor; 

5) Wszelkie prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych wynikających 

z konieczności dostosowania infrastruktury będącej własnością energetyki zawodowej 

lub innych gestorów sieci elektroenergetycznej będą wykonywane na zasadach 

określonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy. 

 (R) Roboty w branży energetyki obejmują: 

Przebudowa branży energetyki zgodnie z projektem budowlanym i RCO w rejonie nastawni 

Gm1 w zakresie:  

 demontaż istniejących i montaż nowych konstrukcji wsprczych sieci trakcyjnej na 

odcinku od projektowanej lokaty 3-16 w km 3,753 do projektowanej lokaty 4-13 w km 

4,336 oraz na linii nr 433, 

 demontaż i montaż sieci trakcyjnej na przejściach rozjazdowych, 

 demontaż i montaż sieci trakcyjnej w torze nr 1 linii nr 408 od istniejącego przęła 

naprężania z rozdłącznikiem nr R11 do projektowanego przęsła naprężania z 

rozdłącznikiem nr R57; od rozłącznika nr R57 w kierunku stacji pozostawić istniejącą 

sieć trakcyjną, 

 na odcinku od lokaty 3-17 do lokaty 4-13 zabudować uszynienie grupowe, do którego 

należy przyłączyć wszystkie projektowane konstrucje zgodnie z projektem oraz 

konstrukcję w lokacie 3-16; w lokacie 4-13 przewidzieć dodatkowe kotwienie, 

 dostosować do potrzeb istniejące sterowanie USLOS, 

 przewieszenie pozostałej istniejącej sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze, 

 przebudowę oświetlenia na przebudowywanej głowicy rozjazdowej; oświetlenie zasilić 

z istniejącego zasilania nastawni, 

 ułożenie przepustów pod przyszłą zabudowę urządzeń eor i USLOS, 

Ponadto należy przebudować sposób zasilania urządzeń srk w nastawni Gm1. Należy 

wykorzystać istniejący kabel, ułożony pomiędzy nastawniami Gm i Gm1 i przełączyć zasilanie 

urządzeń srk na obu nastawniach w taki sposób, aby obie nastawnie były zasilane w energię 

energetyczną z tego samego przyłącza.  

Opracowany projekt budowlany Tom III_1 Sieć trakcyjna w powyższym zakresie przewiduje w 

szczególności roboty montażowe i rozbiórkowe sieci trakcyjnej w podanych poniżej ilościach:  

 wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej; lina miedziana Cu150, przewody 

jezdne z miedzi srebrowej CuAg 0,10 na długości 0,523 km, 

 wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej; lina miedziana Cu120, przewody 

jezdne z miedzi srebrowej CuAg 0,10 na długości 0,156 km, 

 wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 1 drutowej; lina miedziana Cu95 na długości 

0,729 km,  

 montaż liny uszynienia grupowego AFL-6-120 wraz z połączeniami elektrycznymi na 

długości 0,583 km, 

 ułożenie kabla uszyniającego typu YAKY 1x120 mm2 na długości 65 m, 
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 2 konstrukcje wsporcze nie będą podłączone do uszynienia grupowego i należy je 

uszynić indywidualnie, 

 demontaż sieci jezdnej o długości 1,0 km. 

Opracowany projekt budowlany Tom III Branża elektroenergetyczna w powyższym zakresie 

przewiduje w szczególności roboty montażowe i rozbiórkowe oświetlenia w podanych poniżej 

ilościach:  

 ułożenie w gruncie kabli YAKXS 4x16  mm2 o długości 1215 m, 

 ułożenie w gruncie kabla YAKXS 4x15  mm2 o długości 28 m. 

3.5.5.1 Opis prac dotyczących sieci trakcyjnej 

W przypadku wymiany na całym odcinku naprężania, przewody jezdne i liny nośne powinny 

być wywieszane pod naciągiem nominalnym. 

Pozyskane z demontażu elementy składowe sieci trakcyjnej tj. słupy trakcyjne, konstrukcje 

bramkowe, przewody jezdne, liny nośne, osprzęt sieciowy, ciężary naprężające, uszynienia 

słupów żelbetowych itp. Wykonawca przekaże w miejsce wskazane przez właściwą 

terytorialnie Sekcję Eksploatacji (ISE) w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego 

materiału i jego dalszego zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny 

być dostarczone na miejsce składowania w stanie rozkręconym na poszczególne elementy. 

Przewody jezdne i liny nośne zakwalifikowane do złomowania powinny być dostarczone na 

miejsce składowania pocięte na odcinki długości 1,0 ÷ 1,5 m powiązane w wiązki nie 

przekraczające 30kg, natomiast zakwalifikowane jako materiał staroużyteczny /djp do 10 % 

zużycia i liny nośne wg wskazania Zamawiającego/ - nawinięte na bębny pod naciągiem. 

Zdemontowane izolacje ceramiczne oraz gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we 

własnym zakresie. 

3.5.5.2 Wymagania dla urządzeń sieci trakcyjnej 

Parametry sieci jezdnej powinny być zgodne z punktem 3.1. Standardów Technicznych 

Tom IV – Urządzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej, Projektowanie i budowę 

sieci trakcyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami punktów 3.2., 3.3., 3.4., 3.6. i 3.7. ww. 

Standardów oraz z Wytycznymi Iet 107. 

Ponad to sieć trakcyjną należy projektować zgodnie z poniższymi wymogami: 

1) dla linii o V≥120 km/h  

a) w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych na stacjach zabudować sieć 

YC150-2CS150, 

b) nad rozjazdami w torach głównych zasadniczych zabudować sieć C120-2C z 

przewodami z miedzi srebrowej CuAg (nad rozjazdami o  V>100 km/h stosować 

YC150-2CS150), w pozostałych przejściach rozjazdowych stosować sieć C95-C, 

c) w torach głównych dodatkowych zabudować sieć C120-2C z przewodami z  miedzi 

srebrowej CuAg, 

d) w torach bocznych zabudować sieć C95-C; 

2) dla linii o V<120 km/h  

a) w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych na stacjach zabudować sieć 

YC120-2CS150, 
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b) nad rozjazdami w torach głównych zasadniczych zabudować sieć C120-2C z 

przewodami z miedzi srebrowej CuAg, w pozostałych przejściach rozjazdowych 

stosować sieć C95-C, 

c) w torach głównych dodatkowych zabudować sieć C120-2C z przewodami z  miedzi 

srebrowej CuAg, 

d) w torach bocznych zabudować sieć C95-C. 

3.5.5.3 Materiały i urządzenia 

Materiały użyte do budowy i remontu sieci trakcyjnej oraz oprawy do oświetlania terenów 

zewnętrznych muszą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentach 

normatywnych i zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem możliwości stosowania na 

liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego 

dopuszczenia, jak również być zgodne z: 

 katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK 

(Warszawa 2004) wraz z późniejszymi uzupełnieniami, 

 postanowieniami p. 3.7 Wytycznych projektowania i warunków odbioru sieci 

trakcyjnej, 

 oraz spełniać wymogi określone w Prawie budowlanym. 

Ze względów eksploatacyjnych należy stosować przewody jezdne z miedzi stopowej 

z  dodatkiem srebra 0,1 %. 

3.5.5.4 Fundamenty 

Fundamenty mają być wykonywane metodą palowania. Fundamenty wbijane w grunt 

typu palowego, służą do posadowienia słupów indywidualnych, z wysięgiem przez dwa tory, 

bramkowych oraz odciągów. W  wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości wykonania 

fundamentów metodą palowania, mogą być stosowane fundamenty prefabrykowane 

„blokowe” oraz fundamenty wykonywane na budowie dla słupów bramek i słupów dla wysięgu 

przez dwa tory, fundamenty prefabrykowane „blokowe” odciągów według kart katalogowych 

sieci trakcyjnej. 

Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej należy stosować fundamenty 

palowe zgodnie z wytycznymi Iet-105. Dopuszcza się również stosowanie fundamentów 

blokowych. Za zgodą Zamawiającego  dopuszcza się stosowanie „fundamentów wylewanych 

na mokro”. Przy likwidacji starych fundamentów można, po uzyskaniu zgody Spółki PKP PLK 

S.A., stosować metodę minerską na zasadach określonych w Instrukcji let-108. Dobór 

fundamentów pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, uwzględniając typ gruntu, powinien 

być wykonany w oparciu o wyniki badań geotechnicznych, o których mowa w punkcie 3.2.4. 

Lokalizacja fundamentów sieci trakcyjnej powinna być zgodna z docelowymi współrzędnymi 

niwelety ławy torowiska. 

3.5.5.5 Konstrukcje wsporcze  

Słupy trakcyjne muszą być fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane 

według kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powłoki ochronnej. Jako 

indywidualne konstrukcje wsporcze, w celu uniemożliwienia wspięcia się osobom postronnym, 

należy stosować słupy, np.: 

 dwuteownikowe; 

 metalowe o profilu zamkniętym; 
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 strunobetonowe wirowane.  

Słupy bramek, słupy dla wysięgu przez dwa tory, dźwigary bramek, wysięgi przez dwa 

tory, wsporniki do dźwigarów i wysięgów oraz odciągi słupów kotwowych, muszą być 

fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane według kart katalogowych sieci 

trakcyjnej) bez naruszonej powłoki ochronnej. 

Konstrukcje wsporcze i odłączniki sieci trakcyjnej należy wykonywać zgodnie 

z  kolorystyką: 

 stalowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej w kolorze szarym RAL 7047, 

 lokaty konstrukcji wsporczych – litery i cyfry w kolorze czarnym RAL 9005, na tle 

w  kolorze kadmowo – żółtym RAL 1021, grubość linii pisma – 10 mm, wysokość 

liter, cyfr – 60 mm, szerokość liter, cyfr, znaków – 40 mm, odstęp pomiędzy cyframi 

i znakami – 20 mm, marginesy (górny, dolny, prawy, lewy) – 20 mm, odstęp 

pomiędzy wierszami – 30 mm, 

 obudowy napędów odłączników w kolorze granatowym RAL 5003, 

 numeracja odłączników – litery i cyfry w kolorze białym RAL 9003 na obudowie 

napędu odłącznika. 

Oznaczenie lokaty konstrukcji wsporczej musi być wykonane poprzez malowanie 

odpowiednią farbą. Nie dopuszcza się wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej 

konstrukcji. 

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszą być przystosowane do montażu 

znaków regulacji osi toru, zgodnie z wytycznymi Ig-6. 

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej obejmującej swoją rozpiętością 

większą liczbę torów zelektryfikowanych niż objętych zamówieniem, Wykonawca w ramach 

Umowy dokona również przewieszenia sieci trakcyjnej torów nieobjętych Umową do nowej 

konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich niezbędnych nowych elementów osprzętu 

i materiałów, dokona również niezbędnej regulacji sieci trakcyjnej tych torów. 

Powłoki antykorozyjne należy wykonać według obowiązujących warunków technicznych 

oraz norm regulujących wymagania w zakresie wytwarzania i grubości zabezpieczenia 

antykorozyjnego, z zapewnieniem właściwych warunków otoczenia w trakcie ich wykonywania 

(punkt rosy, minimalna temperatura powietrza, minimalna temperatura zabezpieczanych 

elementów). 

3.5.5.6 Osprzęt sieci jezdnej 

Wieszaki, uchwyty odległościowe do przewodów jezdnych (dotyczy sieci jezdnej 

z dwoma drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, kotwienia ciężarowe i bezciężarowe, 

stałe i  środkowe, izolatory sekcyjne, punkty izolujące w sieci, izolacja przewodów w przęśle 

naprężenia oraz odgromniki rożkowe należy zabudować zgodnie z obowiązującym 

Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV prądu stałego – opracowanie Warszawa 2004 

z  późniejszymi uzupełnieniami. Dla uniknięcia naprężeń mechanicznych wynikających ze 

skręcenia lin nośnych należy stosować kompensatory skrętu. 

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza się 

za zgodą Zamawiającego stosowanie elementów/urządzeń sieci trakcyjnej wykonanych w 

oparciu o indywidualną dokumentację wykonawczą. Podczas modernizacji należy stosować 

izolatory w wykonaniu kompozytowym. Należy stosować ciężary naprężające sieć trakcyjną w 

wykonaniu polimero-betonowym. 

3.5.5.7 Uszynienia i sieć powrotna 

Wymagania dotyczące uszynień znajdują się w Standardach Technicznych Tom IV.  
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Na odcinkach podlegających kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga się stosowanie 

systemu uszynień grupowych w układzie otwartym z ogranicznikami niskonapięciowymi 

zgodnie wytycznymi Iet-106. 

Przy odbudowie sieci powrotnej należy stosować się do zapisów obowiązującej instrukcji Iet-

2 oraz w miarę możliwości technicznych na złączach szynowych stosować łączniki 

antykradzieżowe (np. łączniki PP). 

 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

3.5.6.1 Elektroenergetyka do 1 kV 

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza się urządzenia, grupy urządzeń oraz układy 

tworzące systemy oświetlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz instalacje nN 

służące do zasilania odbiorów stanowiących wyposażenie linii kolejowej. 

Słupy oświetleniowe należy wykonywać zgodnie z kolorystyką:  

 słupy metalowe – w kolorze szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego metalu 

(ocynku/aluminium), 

 słupy kompozytowe – w kolorze szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego metalu 

(ocynku/aluminium), 

 słupy betonowe – w kolorze naturalnego betonu, 

 elementy metalowe słupów betonowych (drzwiczki, dekle, uchwyty itp.) w kolorze 

szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego metalu (ocynku/aluminium), 

 elementy metalowe mocowane do słupów (wysięgniki) w kolorze szarym RAL 7047 

lub w kolorze naturalnego metalu (ocynku/aluminium), 

 oznaczenia (lokaty) słupów – litery/cyfry w kolorze czarnym RAL 9005 na pasie 

białym RAL 9003 o szerokość 100 mm dla pisma w jednym wierszu lub 190 mm dla 

pisma w dwóch wierszach, odległość pomiędzy wierszami – 30 mm, dolna krawędź 

białego pasa na wysokości 150 cm od poziomu gruntu, grubość linii pisma – 10 mm, 

wysokość liter, cyfr – 60 mm, dla liter/znaków – 40 mm, odstęp pomiędzy 

cyframi/znakami – 20 mm, marginesy (górny, dolny, prawy, lewy) – 20 mm, 

 przykładowy opis lokaty na słupie linii oświetleniowej poza peronem: napis „PLK 

/3 – 98”, gdzie PLK pisane w górnym wierszu oznacza właściciela urządzeń, 3 

– 98 pisane w dolnym wierszu oznacza jak wyżej, 

Oprawy oświetleniowe: 

 nowe oprawy oświetleniowe typu ulicznego w kolorze szarym RAL 7047. 

Szafy i skrzynie aparaturowe urządzeń oświetleniowych należy wykonywać zgodnie z 

kolorystyką: 

 szafy i kontenery z tworzyw sztucznych lub metalowe w kolorze szarym RAL 7047, 

napisy – cyfry i litery w kolorze czarnym RAL 9005, grubość linii pisma – 10 mm, 

wysokość liter/cyfr 60 mm, szerokość liter/cyfr/znaków – 40 mm, odstęp pomiędzy 

literami cyframi i znakami – 20 mm, 

 zadaszenia szaf i kontenerów w kolorze granatowym RAL 5003. 
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3.5.6.2 Opis robót dot. urządzeń elektroenergetyki do 1 kV. 

Zgodnie z projektem budowlanym przewiduje się wymianę wyeksploatowanych 

elementów i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV na nowe o najbardziej efektywnych 

energetycznie parametrach, spełniających obecnie obowiązujące przepisy i normy oraz 

Regulacje Zamawiającego. 

3.5.6.3 Elektroenergetyczne linie zasilające nN 

Jako źródło zasilania linii nN należy przyjmować istniejące przyłącza 

elektroenergetyczne.  

 Ochrona środowiska  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony 

środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz 

środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób 

negatywnego wpływu na środowisko planowanego projektu zarówno w czasie budowy jak i  po 

przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu w/w celu wynika z uzyskanych 

w ramach projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz powszechnie obowiązujących przepisów. 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym projekt 

wykonawczy, jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz z warunkami określonymi w innych decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska, jeśli takie decyzje wydane były dla projektu, a także 

warunkami wynikającymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu określającym warunki realizacji 

przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena była 

prowadzona).  

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody w środowisku powstałe wskutek 

prowadzenia robót budowlanych. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca 

jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze 

i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

3.5.7.1 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje  Instrukcja 

gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1. 

3.5.7.2 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony środowiska i 

dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego w zakresie podanym w punkcie 3.5.1.1 
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Tory; 

Opracowany projekt budowlany Tom XII Inwentaryzacja dendrologiczna w powyższym 

zakresie przewiduje wycinkę drzew i krzewów w podanej poniżej ilości: 

 76 szt. o średnicy < 16 cm, 

 30 szt. o średnicy 16-25 cm, 

 11 szt. o średnicy 26-35 cm, 

 4 szt. o średnicy 36-45 cm, 

 1 szt. o średnicy 46-55 cm, 

 1 szt. o średnicy 56-65 cm, 

 1 szt. o średnicy 66-75 cm; 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 

uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów; 

2) Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji 

przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów; 

3) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 

okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba że 

w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wskazano inny termin; 

4) Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 

związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin; 

5) Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 

usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie do 15 m od 

osi skrajnego toru.  

3.5.7.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1) Wykonawca dokona odpowiednich zgłoszeń, w szczególności w przypadku 

szczególnego korzystania z  wód, wykonania urządzeń wodnych, regulacji wód, 

odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, prowadzenia przez wody 

powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii 

energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, zgodnie z ustawą z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 

2) Jeżeli będzie to wymagane, Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat 

wodnoprawny i złoży do uzgodnienia w komórce właściwej ds. ochrony środowiska u 

Zamawiającego, w  terminie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia 

do właściwego urzędu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 

wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Dokumenty te powinny być dostarczone zarówno do komórki prowadzącej projekt w 

Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. jak również do komórki ds. ochrony 

środowiska we właściwym terytorialnie Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK S.A.; 
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4) W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, 

wszelkie konsekwencje, w tym kary administracyjne i opłaty, ponosi Wykonawca; 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 

oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 

obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym określone 

w programie ochrony środowiska zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 

zanieczyszczenia w wyniku działań Wykonawcy (lub w wyniku jego zaniedbania) wód 

podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usunięcia skutków 

tego zanieczyszczenia w ramach Ceny; 

6) Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód 

w  rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania 

przebiegu kolidującej infrastruktury takiej jak dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, 

ujęcia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., przed wykonaniem 

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć to urządzenie lub 

instalacji oraz do usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. W przypadku wystąpienia 

kolizji Wykonawca wykona usunięcie kolizji w ramach Ceny i Terminu Wykonania Umowy. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 

może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na 

mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, 

oraz Zamawiającego.  

Wykonawca wykona usunięcie kolizji w lokalizacjach wskazanych w niniejszym PFU w 

przypadku ich wystąpienia. 

Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej 

awarii związanej z przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. 

Występujące kolizje i zbliżenia należy usunąć na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji należy 

uzgodnić z  gestorem danej sieci. 

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej 

kolizji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego  pełną dokumentację 

geodezyjną i powykonawczą dla tej kolizji. 

Zamawiający informuje o wystąpieniu zidentyfikowanych rodzajów kolizji. Kolizje 

te opisane są w poniższych punktach. 
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3.5.8.1 Podstawowe kolizje w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 

gazowych  

L.p. Rodzaj sieci 
Lokalizacja 

kolizji z siecią 
Gestor sieci 

Zakres działań/ informacje 

dodatkowe 

1. 
wodociąg 

Φ800 
km 3,710 miasto Szczecin ułożony głęboko pod torami 

3.5.8.2 Podstawowe kolizje w zakresie sieci telekomunikacyjnych  

L.p. Rodzaj sieci 
Lokalizacja 

kolizji z siecią 
Gestor sieci 

Zakres działań/ informacje 

dodatkowe 

1. kabel TKD 
pokazano w 

projekcie 
TK Telekom zgodnie z projektem budowlanym 

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturą TK Telekom Wykonawca zobowiązany 

będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 

o.o. w związku z realizacją inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 

30 marca 2015 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z  o.o. 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego). Podstawą do usunięcia kolizji jest 

podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiędzy PKP PLK S.A. 

a TK Telekom przed terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z  harmonogramem) usuwanie 

kolizji odbywa się na zasadach określonych w Prawie budowlanym. 

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturą PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Wykonawca 

zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie usuwania kolizji 

infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej 

PKP Utrzymanie Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP 

Utrzymanie Sp. z o.o. 

3.5.8.3 Podstawowe kolizje w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych   

L.p. Rodzaj sieci 
Lokalizacja 

kolizji z siecią 
Gestor sieci 

Zakres działań/ informacje 

dodatkowe 

1. 

kabel 

zasilający 

nastawnię 

GM1 

wzdłuż toru na 

całej długości 
PKP Energetyka w dużej odległości od toru 

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturą PKP Energetyka S.A. Wykonawca 

zobowiązany będzie przestrzegać postanowień „Porozumienia w sprawie usuwania kolizji 

elementów sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi 

PKP PLK S.A.” zawartego pomiędzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A. zawartego w dniu 

20 marca 2015 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Energetyka S.A.  

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny 

znajdować się na głębokości minimum 1,5m (dotyczy górnej krawędzi rury osłonowej) od 

główki szyny projektowanego układu torowego. Kable powinny być zabezpieczone pod 
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nasypem kolejowym rurami osłonowymi sztywnymi grubościennymi o średnicy minimum 110 

mm dla kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W  przypadku linii napowietrznych zachowana 

musi być skrajnia pionowa dla przewodów nad układem torowym oraz skrajnia pozioma dla 

stanowisk słupowych wobec układu torowego. 

 Inne roboty  

1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona również: Zabezpieczenie przed 

spadkiem tłucznia lub innych przedmiotów na drogę i przejścia dla pieszych dla 

wszystkich obiektów inżynieryjnych; 

2) Montażu znaków regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowiących również 

znaki kolejowej osnowy specjalnej; 

3) Wszelkie niezbędne roboty porządkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie 

i uzupełnienie znaków, wskaźników, odnowienie ogrodzeń, itp.).  

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) Projekt organizacji i technologii Robót; 

2) Program zapewnienia jakości prac projektowych; 

3) Program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa Robót; 

4) Program ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót obejmujący m.in. szczegółowy 

zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne etc); 

5) Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) Plan zarządzania ryzykiem. 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1) Zamawiający, wspólnie z właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych w terminie 

określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy; 

2) Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane w 

projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

3) Zaplecze budowy w miarę możliwości należy lokalizować na stacjach i bocznicach 

nieużytkowanych lub o ograniczonym zakresie użytkowania, nieużytkach, terenach 

z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni 

wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi; 

4) W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 

prawny; 

5) Miejsca tymczasowego składowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i zaplecza 

socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych 
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lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym, 

zorganizowanych staraniem Wykonawcy;  

6) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych do 

terenu budowy; 

7) Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 

należy mieć szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w  sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do 

czasu zakończenia budowy, 

d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów, 

e) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to możliwe, poza 

obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odległości od 

cieków i zbiorników wodnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniającym realizację 

przedsięwzięcia na podstawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile 

decyzja, postanowienie zostały wydane, 

f) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

g) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

h) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, 

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe, 

i) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów umożliwiających segregację odpadów, 

j) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia 

gruntu lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw 

w sąsiedztwie); 

8) Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej 

i  innej, wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
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podczas lub w następstwie wykonywania robót; 

9) Za wszystkie szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy odpowiadać będzie 

Wykonawca; 

10) Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

a) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, siedlisk przyrodniczych, 

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie, 

c) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz 

obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 

i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia 

celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód, 

d) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek – wg 

wskazań raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub 

w pobliżu strefy ochrony ujęć wód należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; 

e) inne wymienione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

11) Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej; 

12) Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 

uprawnionych podmiotów; 

13) Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń 

wynikających z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 

bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowaniach; 

14) Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać; 

15) Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów 

nie może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych 

zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i  prędkości przepływów wód. 

W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać 

odpowiednie pozwolenie; 

16) Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 

zmiany istniejących stosunków wodnych; 

17) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wstęp na teren budowy dla nadzoru 

środowiskowego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy 

i w czasie prowadzenia robót oraz przestrzegać i realizować zalecenia wydane przez 

nadzór środowiskowy (w tym przyrodniczy); 

18) Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 

w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 
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 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

1) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

2) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów;  

5) Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zielonych;  

6) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

7) Dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych 

wycinkach; 

8) Wykonaniem działań wynikających z nadzoru, w tym nadzoru środowiskowego (w tym 

przyrodniczego); 

9) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania budowy; 

10) Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn 

i  pojazdów budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

11) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją; 

12) W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza 

warunki i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności 

wymogi określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o 

których mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 

136a oraz 136b w/w ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy.  

4.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

projekty organizacji ruchu kolejowego. Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację 

utrudnień dla przewoźników.  

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na 

warunkach określonych w Ir-19  z zapewnieniem prędkości pociągów po torze czynnym 

zgodnie z Id-18  oraz Id-1 w sposób bezpieczny.  
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Wykonawca robót w przypadku prowadzenia ruchu pojazdów szynowych należących 

do Wykonawcy (również dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy  przy wyłączonych 

urządzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robót, zobowiązany jest do 

zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdów kołowych podczas przejazdu maszyn 

roboczych przez przejazd.  

Przydzielone zamknięcia torowe określone są w załączniku nr 8 do niniejszego PFU. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów określonych 

„Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknięć 

torowych na cały okres prowadzenia robót, który także podlega akceptacji Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  do PKP PLK S.A. 

- właściwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powołanie 

komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót w terminie zgodnym z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego.  

Zamawiający opracował projekt Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót, który będzie brany pod uwagę przy opracowaniu regulaminu, o 

którym mowa powyżej. 

Projekt Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego PFU. 

Wykonawca wystąpi do właściwego zakładu Spółki PKP Energetyka S.A., w terminie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie 

Regulaminu wyłączenia napięcia/ Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót). 

Powyższe regulaminy zostaną opracowane przy udziale Wykonawcy.  

Do wniosku o powołanie komisji Wykonawca dołączy harmonogram zamknięć 

torowych uwzględniający zakres robót wszystkich branż łącznie z graficznym przedstawieniem 

zakresu fazowania prac. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył 

w  opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. 

Opracowany i zatwierdzony przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Regulamin 

tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót będzie podstawą do złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o udzielenie zamknięć torowych. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o 

udzielenie zamknięć torowych stanowi wystąpienie Wykonawcy o udzielenie zamknięć.  

Sposób wykonania Robót powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch 

pociągów, w szczególności na przejazdach i obiektach, należy dążyć do utrzymania prędkości 

biegu pociągów po torach czynnych jak dla prędkości rozkładowych, m.in. poprzez 

odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co należy uwzględnić przy sporządzaniu 

regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Wprowadzenie 

ograniczeń prędkości możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych 

właściwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie 

przejazdów, miejsc oddziaływania urządzeń ssp oraz na liniach wyposażonych w blokady 

liniowe należy prowadzić z najwyższą starannością w celu uniknięcia wystąpienia usterek w 

prawidłowym działaniu urządzeń srk, mogących powodować wprowadzenie ograniczeń 

prędkości. Opracowane, we współpracy z Zamawiającym i zgodnie z obowiązującymi 

Regulacjami Zamawiającego, szczegółowe założenia organizacji ruchu kolejowego na 

odcinkach linii objętych Robotami, powinny uwzględniać obowiązek ograniczenia do minimum 

jazd na sygnały zastępcze, np. poprzez konieczną w tym celu przebudowę istniejących 
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urządzeń srk. Całkowite zamknięcie odcinków linii kolejowych objętych robotami może 

nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie. 

 Zamawiający informuje, że na wykonanie całego zakresu robót, wynikającego 

z Umowy, udzieli zamknięć torowych całodobowych zgodnie z wcześniej opracowanymi 

i  zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót.  

      Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy podczas prowadzenia robót, albo                   

w wyniku niewykonania lub nieterminowego czy nienależytego wykonania prac będących 

przedmiotem Umowy Zamawiający poniósł szkodę lub powstało roszczenie osoby trzeciej 

w  stosunku do Zamawiającego do czasu odbioru zadania inwestycyjnego tj. sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót (a w okresie gwarancyjnym do czasu usunięcia usterek), 

Wykonawca pokryje koszty wynikające z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom 

gospodarczym, kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu 

jazdy pociągów, dotyczy to w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do 

ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów;  

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy 

pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w  ruchu 

kolejowym;  

4) odwołania tras pociągów; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzyści, spowodowanych brakiem 

możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 

trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów. 

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umożliwiające ograniczenie jazd na sygnały zastępcze 

do niezbędnego minimum (wynikającego z konieczności przygotowania urządzeń srk). W tym 

celu, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostosuje urządzenia srk do prowadzenia 

ruchu pociągów na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowę istniejących blokad 

liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem 

przebiegów w urządzeniach stacyjnych lub zabudowę nowych urządzeń umożliwiających 

prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane. 

(Zasady udzielania odstępstw od niniejszego zapisu są opisane w § 8 ust. 3 Ir-19.) 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robót 

1) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, zgodnie z Umową a także poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową; 
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2) Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi w 

PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót; 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów 

i  elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu;  

4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 

przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej występujących na obszarze robót; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kilometrażu i pikietażu linii kolejowej po 

zakończonych pracach, wraz z likwidacją kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych 

tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposób, który nie 

będzie powodował uszkodzeń warstw ochronnych konstrukcji wsporczych; 

6) Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy 

geodezyjnej zgodnej ze standardem technicznym Ig-7; 

7) W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy 

poziomej i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych 

jest on zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 

uzgodnione z Biurem Nieruchomości i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrów 

dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu pierwotnej osnowy; 

8) Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi 

wnioskami celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 

technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 

przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek; 

9) Roboty należy wykonywać sprzętem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt 

powinien odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk wskazaniom zawartym 

w  projekcie organizacji robót i technologii robót. Wymiana nawierzchni musi 

uwzględniać zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni lub innej 

równoważnej;  

10) Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą 

się poruszać; 

11) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 

jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej; 

12) Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 

wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza  

i urządzeń odwodnieniowych; 

13) Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie Robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 

urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 

usunie kolizje kablowe; 
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14) W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

i  przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz 

z  dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone 

w  formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego 

i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.  

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań tj. 

sprawozdania z badań oraz druki robocze,  

c) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz 

dokumenty związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami, 

d) pozostałe dokumenty budowy: 

 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja na budowie, 

 geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

 informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

15) W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca 

zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności 

poprzez zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 

poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji.;  

16) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, na co najmniej 

4 tygodnie przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub określonego etapu robót, 

niezbędnej dokumentacji do aktualizacji regulaminów technicznych stacji wraz 

z  odpowiednimi załącznikami wynikającymi z postanowień Instrukcji Ir-3. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten 

dotyczy osób wykonujących proste czynności budowlane (tj. robotników budowlanych w 

zakresie opisanym w pkt. (np. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa).  

 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych  

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

1) Wykonawca ma zapewnić nowe wyroby i urządzenia do wbudowania, chyba, 
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że w  niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej; 

2) Wyroby użyte ponownie, wyroby  z odzysku: 

 tłuczeń zgodnie z wymaganiami instrukcji Id-110, 

 urządzenia srk, które będą demontowane w trakcie budowy komputerowych 

urządzeń sterowania ruchem pociągów.  

Miejsca składowania materiałów z odzysku i sposób ich dostarczenia zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym na etapie przekazywania terenu budowy; 

3) W przypadku dopuszczenia szyn staroużytecznych nie dopuszcza się zabudowy 

materiałów nie pochodzących z przedmiotowej inwestycji (z zewnątrz). Dopuszcza się 

jedynie szyny pozyskane od IZ wg odrębnych przepisów; 

4) Miejsca tymczasowego składowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i  zaplecza 

socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych 

lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym, 

zorganizowanych staraniem Wykonawcy; 

5) Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszą spełniać wymagania PFU, 

Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy o transporcie 

kolejowym, Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy o systemie zgodności, 

a  także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów budowlanych 

w  budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego procedurę 

SMS-PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu do stosowanych 

elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ na bezpieczeństwo; 

6) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, 

zachowały swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego;  

7) Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004r.; 

8) Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub 

upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć 

Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone. 

4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiory dokumentacji projektowej, 

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiory częściowe (w tym z uwzględnieniem różnic obmiarowych),  

 odbiory złączy szynowych, 

 odbiory eksploatacyjne (wstępne), 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny  
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 odbiór pogwarancyjny.   

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu projektu wykonawczego 

wielobranżowego.  

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09.  

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach ZOPI dotyczących 

odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku 

w  przypadku poszczególnych posiedzeń. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Podstawą do przeprowadzenia odbioru jest przedłożenie wszelkich niezbędnych 

dokumentów materiałowych potwierdzających jakość wykonanych robót (w szczególności 

deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, sprawozdania z badań, 

inwentaryzacje geodezyjną).  

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych.  

 Odbiór złącz szynowych 

Odbiór złącz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono – sprężonych) 

polega na ocenie jakości i ilości wykonania robót. 

 Odbiory eksploatacyjne  

Odbiory eksploatacyjne są podstawą oddania przebudowanej/ budowanej infrastruktury do 

eksploatacji na warunkach określonych przez komisję dokonującą odbioru zgodnie 

z Regulacjami  Zamawiającego. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu z 4 

tygodniowym wyprzedzeniem komplet dokumentacji dla danego zakresu robót. 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z par. 28 Umowy.  

 Odbiór ostateczny 

Zgodnie z par. 28 Umowy.  

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w Umowie.  

 Odbiór techniczny i przekazanie urządzeń srk do eksploatacji 

Podstawowe warunki techniczno–organizacyjne dokonywania odbiorów technicznych i 

przekazywania do eksploatacji urządzeń srk nowozbudowanych oraz po remoncie, 
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przebudowie i rozbudowie określają Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do 

eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6 (WOT-E12). 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót  albo przez personel 

Wykonawcy; 

2) Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać 

warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi; 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dróg pożarowych o utwardzonej 

nawierzchni, umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej 

do obiektów budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi 

i  instalacji podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze 

lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o  zamiarze rozpoczęcia 

robót;  

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie 

koszty naprawy skutków tych uszkodzeń; 

3) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 

przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa 

medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni 

z właścicielem nieruchomości sposób ich wykonania; 

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

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością; 
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5) Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania 

z własności i  dróg wewnętrznych. Jednakże Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach Umowy;  

6) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów 

i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń spowodowanych przez te pojazdy; 

7) W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana 

jest zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję 

dotyczącą podjęcia robót oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje 

propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu 

oraz przepisów lokalnych; 

8) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych 

znaków geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca 

zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia 

zniszczonych znaków, a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien 

powiadomić o tym fakcie właściwego terenowo Starostę; 

9) Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów 

dotyczących infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, 

a przebiegającej w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, 

jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh-105. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 

zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia 

ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18).  

System zabezpieczenia miejsca robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 

bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich torach czynnych 
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z dopuszczalną prędkością maksymalną.  

Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 

największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego 

rodzaju robót według obowiązujących w Spółce przepisów. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy; 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej 

pracy na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu 

pociągów obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami 

w rejonie obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego 

ograniczenia, na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach 

zelektryfikowanych; 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 

tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 

poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia napięcia 

i pracy pod siecią trakcyjną opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., 

przy udziale i na wniosek Wykonawcy; 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 

robót. 

4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

W zakresie zagadnień związanych z oceną potencjalnego wpływu zmian technicznych, 

eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego, oceną znaczenia 

tych zmian oraz analizą ryzyka należy kontaktować się z Koordynatorem SMS w Centrum 

Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. 

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony 

przeprowadzi ocenę potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych 

i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego, ocenę znaczenia tych zmian 

(w przypadku zmian mających wpływ na bezpieczeństwo) oraz analizę ryzyka (w przypadku 

zmian znaczących) – zgodnie z  wymogami obowiązującego Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.). W trakcie prowadzonej oceny Wykonawca może 

skorzystać z procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS/MMS-PR-02 Ocena 

ryzyka technicznego i operacyjnego oraz SMS/MMS-PR-03 Zarządzanie zmianą 

obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z 

przeprowadzonej przez siebie oceny.  

W ocenach, o których mowa powyżej, należy uwzględnić wszelkie zmiany w stosunku do stanu 

istniejącego, określone w dokumentacji projektowej.  

Wykonawca sporządzi oraz dołączy do dokumentacji z ww. oceny wykaz odstępstw od Prawa 

(w tym Regulacji Zamawiającego), zawierający spis wszystkich wprowadzonych 

w  dokumentacji odstępstw wraz z informacją zawierającą (dla każdego odstępstwa): 
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 nazwę organu wydającego zgodę,  

 numer pisma, za którym zgoda została udzielona (jeśli dotyczy) wraz z datą 

wydania, 

 środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) wdrożone oraz przewidziane do 

wdrożenia na etapie eksploatacji w związku z zastosowaniem odstępstwa. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Udziału w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez 

Wykonawcę; 

2) Analizy wyników oceny znaczenia zmiany, a w przypadku zmiany znaczącej - analizy 

wyników oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 

zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 

kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie oceny 

znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za „znaczącą”), 

przeprowadzanej przez Zamawiającego, odpowiednio od wyboru koncepcji, przez 

projektowanie jak również przed oddaniem do eksploatacji. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Plan 

monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu robót, opracowany zgodnie z 

wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 

stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 

certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 

utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy 

plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad 

bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch 

kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego 

nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu 

monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-

wewnetrzne/. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał ( jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z przeprowadzanych kontroli i wdrożonych działań 

korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin 

zakończenia umowy. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące Regulacje Zamawiającego 

i  procedury bezpieczeństwa, w tym wymogi wynikające z pisma IBR1-734-93/13 

stanowiącego Załącznik 6 do PFU,  nakładające w szczególności obowiązek dostosowania 

urządzeń srk na czas długotrwałych zamknięć torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu 

pociągów na podstawie sygnałów zezwalających na semaforach, bez konieczności używania 

rozkazów pisemnych i/lub sygnałów zastępczych (Sz).  

Prace w urządzeniach srk niekolidujące z przebudowywaną infrastrukturą należy wykonać 
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wyprzedzająco przed robotami zasadniczymi w branży torowej. 

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Wykonawca sporządzi plan zarządzania ryzykiem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia uwzględniający co najmniej: 

a) ryzyko finansowe a w tym podwyżki cen materiałów i paliw, 

b) ryzyko związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. 

niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna), 

c) ryzyko związane z dostępnością materiałów, 

d) ryzyko związane z koniecznością uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, 

e) ryzyka związane z zamknięciami torowymi, 

f) ryzyko związane z błędami w dokumentacji projektowej, 

g) ryzyko organizacyjne związane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy 

jednoczesnym ruchu, 

h) ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami, 

i) ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi, 

j) ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi, 

k) ryzyka podlegające ubezpieczeniu, 

l) ryzyko związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Plan zarządzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiającego. 

4.10 Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi 

i utrzymania wszystkich nowych urządzeń dla następujących branż:  

a) Automatyka kolejowa (srk):  

Maksymalna liczba osób objętych szkoleniem: 

 5 osób z personelu technicznego utrzymania (obsługi technicznej i diagnostycznej), 

 8 osób z personelu eksploatacji (obsługi), 

Tematyka szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania powinna obejmować zagadnienia 

eksploatacyjne opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej DTR, Planie utrzymania wraz z 

parametrami RAM oraz zajęcia praktyczne w zakresie: 

 działania i obsługi urządzeń, 

 diagnostyki urządzeń,  

 dokonywania pomiarów pod kątem zachowania parametrów oraz ich regulacji, 

 postępowania w przypadku wystąpienia usterek w urządzeniach,  

b) W przypadku zastosowania dla innych branż nowych rozwiązań technicznych, 

które będą wymagały specjalistycznej wiedzy od pracowników utrzymania 

i  obsługi Wykonawca również musi przewidzieć wykonanie takich szkoleń dla 

personelu Zamawiającego.  

Wszystkie szkolenia branżowe muszą zakończyć się przed oddaniem do eksploatacji danego 

typu urządzeń. 
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   Szczegółowy czas i program szkolenia dla każdej branży określa Wykonawca 

w uzgodnieniu z właściwym/właściwymi Zakładem/Zakładami Linii Kolejowych. Program 

każdego szkolenia powinien zawierać: 

 cel szkolenia,  

 opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia,  

 harmonogram realizacji szkolenia, 

 opis kompetencji prowadzących szkolenie i formę jego ukończenia.  

W programie powinny być uwzględnione zajęcia praktyczne odpowiadające zakresom prac 

przewidzianych dla danej grupy szkoleniowej. Zajęcia praktyczne powinny się odbywać na 

typach urządzeń objętych projektem wykonawczym w warunkach umożliwiających wykonanie 

ćwiczeń i pokazów odpowiadających zakresowi działań (obsługi i utrzymania) przewidzianemu 

dla danej grupy szkoleniowej. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach nie powinna 

przekraczać 15 osób. 

Osoby, które należy przeszkolić, każdorazowo wskaże właściwy/właściwe terenowo 

Zakład/Zakłady Linii Kolejowych. 

Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca powinien: 

a) wydać uczestnikom zaświadczenia określające umiejętności, jakie nabył 

w trakcie trwania szkolenia, 

b) przekazać Zamawiającemu/Użytkownikowi co najmniej jeden komplet 

dokumentacji szkoleniowej dla każdego rodzaju szkolenia.  

Imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez Zakład/Zakłady Linii Kolejowych, na 

terenie którego/których zrealizowano zamówienie, należy dołączyć do Operatu 

kolaudacyjnego. Przyjmuje się, że cena ofertowa obejmuje również koszt szkolenia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA  
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 

roboty budowalne, objętych umową zawartą z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 

27.09.2001r.  oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy). W 

sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w nieruchomości, prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od podmiotów 

uprawnionych do wydania tego prawa. 

5.2 Certyfikacja 

Budowle i urządzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodności z  typem. 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia i budowle były dopuszczone 

do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsystemów, 

zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE 

zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do 

stosowania. W przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie 

posiada certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania wydanego przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikującą i/lub dla którego nie została wydana deklaracja WE 

zgodności lub przydatności do stosowania, Wykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej 

jednostce certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika 

interoperacyjności. Na podstawie uzyskanego certyfikatu WE zgodności lub przydatności do 

stosowania dla tego składnika interoperacyjności Wykonawca jest zobowiązany do 

wystawienia deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania. 

W tzw. „okresie przejściowym”, wskazanym w poszczególnych TSI, dopuszcza się stosowanie 

składników interoperacyjności nieposiadających ww. dokumentów przy zachowaniu zasad 

określonych w tychże TSI. 

Wykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce certyfikującej ocenę 

zgodności każdego podsystemu w części objętej zakresem zamówienia, na każdym etapie 

(projektu, budowy i końcowych prób podsystemu) zgodnie z  zapisami ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą oceny zgodności i uzyskanych odpowiednich certyfikatów weryfikacji WE 

podsystemu, Wykonawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE 

podsystemu. 

Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę z jednostką notyfikowaną na samym 

początku procesu projektowania oraz poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy 

z  jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.  

Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu robót w podsystemie, zostanie ustalony 

między Wykonawcą a jednostką notyfikowaną zaraz po podjęciu współpracy między ww. 
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i  będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla ww. podsystemów odpowiednie deklaracje 

weryfikacji WE oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi 

certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez jednostkę notyfikowaną.  

Wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny zgodności, w tym koszty 

wynagrodzenia jednostki notyfikowanej zostaną uwzględnione w ramach Ceny.  

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji zgodności składników interoperacyjności oraz podsystemu z wymaganiami 

zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów 

sporządzonych w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w 

języku polskim. 

Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty muszą umożliwić uzyskanie zgody na oddanie 

podsystemu do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ administracji państwowej  

5.3 Kontrola jakości Robót 

1) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z 

ustawy Prawo budowlane  i postanowień Umowy; 

2) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 

Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru; 

3) Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna 

w wymaganiami STWiORB PZJ  i Regulacjami Zamawiającego; 

4) Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą 

w szczególności poddane: 

a) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Umowy, 

b) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 

technicznych, 

c) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną  dokumentacją 

projektową; 

5) Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania 

liczby personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach 

w  określonym czasie i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, 

planowanych dostawach materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 
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5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

 Realizacja zamówienia podlega Prawom, które zdefiniowane są w paragrafie 1 ust. 4 

Umowy. Definicja Regulacji Zamawiającego znajduje się w rozdziale 1 niniejszego dokumentu: 

„Wykaz skrótów i objaśnień użytych w tekście”. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać w szczególności: 

1) Regulacje Zamawiającego umieszczone na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl w 

zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy; 

2) przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo autorskie i prawa 

pokrewne.  

Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w 

życie po dniu podpisania Umowy. 

 W SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy 

wykorzystaniu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie, norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy 

Związek Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot 

zamówienia, zostały wskazane w: 

 a) treści niniejszego dokumentu,  

 b) Regulacjach Zamawiającego. 

 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności tych 

wskazanych w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli pozwolą one 

uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań 

równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

 Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi 

Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 

dotyczącego kolorystyki budynków i budowli kolejowych.  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

Zał. 2. Rozbicie Ceny Ofertowej; 

Zał. 3. Projekt budowlany wielobranżowy – stacja Szczecin Gumieńce (w zakresie objętym 

postępowaniem przetargowym); 

Zał. 4. Dokumentacja badań podłoża gruntowego;  

Zał. 5. Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biura Dróg Kolejowych nr ILK12-518/104/13 

z dnia 18 listopada 2013 r. wprowadzających jednolite zasady zakupu i zabudowy 

szyn w torach PKP PLK S.A.; 

Zał. 6. Pismo IBR1 – 734 – 93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczące prawidłowego 

postępowania w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji; 

Zał. 7. Pismo IAT3 – 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczące procedur postępowania 

z infrastrukturą telekomunikacyjną;  

Zał. 8. Przydzielone zamknięcia torowe; 

Zał. 9. Projekt Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót. 
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Załącznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które w  będą możliwe 

do odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 

AutoCAD, Adobe Reader). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na 

nośnikach elektronicznych; 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom 

konwencjonalnej dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami 

i  pieczęciami Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji 

elektronicznej z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad 

dokumentacji wydrukowanej (papierowej); 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru 

końcowego, albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz 

o kompletności materiałów elektronicznych; 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 

elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS 

(XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - 

pliki PDF, DWF; 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 

dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji; 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 

zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 

uzgodnienia; 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 

z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są 

tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 

programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 

wyjątkowo, jako skan wydruków; 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze 

opisowym musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych 

z  rozdzielczością około 300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte 

w  plikach w formacie PDF; 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również 

arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydruków; 

10) Rysunki techniczne powinny być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 

warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, 
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mapy, działki itp.; 

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone 

w jednym z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami 

w  formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy 

zakładanej skali; 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania 

warstwowości (tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale 

zamiennik musi pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji 

papierowej; 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów 

PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego 

powiększenia; 

14) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 

czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające 

właściwe korzystanie z wersji elektronicznej; 

15) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego 

elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku 

projektowanego przez załączenia; 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) 

nie może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami; 

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, 

puste kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel; 

18) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWF; 

19) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i  w  miarę 

możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań 

oraz rysunków; 

20) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 

d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 

e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 

21) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS 

Windows; 

22) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem 

całkowitej liczby stron w dokumencie; 

23) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 

hiperłącza do tytułów rozdziałów; 

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);  

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne 
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formuły pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także 

wszystkie założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być 

przygotowane w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych 

wyliczeń, tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, 

a widok zawartości komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony 

hasłem. Zmiana wartości jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne 

przeliczenie wszystkich pozostałych; 

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w formie elektronicznej 

zostały określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 


