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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. ZAKRZES RZECZOWY ZAMÓWIENIA  
 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej 
w zakresie budowy trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową  
na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu na odcinku ok. 500mb. Zamówienie przewiduje wykonanie prac projektowych  
w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 
technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych 
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania: 

 
[05800] Budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie  

z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  
 
2. INWESTOR 

 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

reprezentowana przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36  
50-059 Wrocław 

 
3. DEFINICJE I SKRÓTY 
 

WI   Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.  
OPZ  Opis przedmiotu zamówienia  
IDW  Instrukcja dla wykonawcy  
PB   Projekt Budowlany 
PW  Projekt Wykonawczy 
RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
MPWiK  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
WIM  Wydział Inżynierii Miejskiej  
ZDiUM  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  
MPZP  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
STWiORB  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych  
SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
KODP  Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej przy WI sp. z o.o.  
MKT  Miejskie Kanały Teletechniczne  
KPPWM  Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta  
BZM  Biuro Zrównoważonej Mobilności  
DIT  Departament Infrastruktury i Transportu  
MPK  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
ZZM  Zarząd Zieleni Miejskiej  
SOD  Strefa Ochrony Drzewa 
UMW  Urząd Miejski Wrocławia 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Wrocławia, wzdłuż ul. Mokronoskiej od ul. Kwiatkowskiego  
do granicy miasta (połączenie z Gminą Kąty Wrocławskie). Droga dla rowerów ma być kontynuacją istniejącej trasy 
wzdłuż ul. Mokronoskiej w rejonie ul. Kwiatkowskiego po południowej stronie. Prace planowane są w obszarach 
zieleni miejskiej z pominięciem istniejącego rowu melioracyjnego, drzew, linii elektroenergetycznej napowietrznej. 
W obszarze planowanej trasy ruchu rowerowego po przez brak odpowiedniej infrastruktury rowerzyści poruszają 
się po jezdni, co stanowi zagrożenie dla nich samych jak również ruchu drogowego. 
 

 
Żródło: archiwum prywatne  

 
Orientacyjny przebieg drogi dla rowerów. 
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Dzialki w obszarze i sąsiedztwie inwestycji, zródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (um.wroc.pl) 

 
W chwili obecnej obszar inwestycji objęty jest dwoma obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
terenu: 

1. MPZP nr 352 [UCHWAŁA NR XVIII/515/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 lutego 2008r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Parku 
Technologicznego w rejonie  ul. Mokronoskiej we Wrocławiu] 

2. MPZP nr 195 [UCHWAŁA NR X/201/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 12 czerwca 2003r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Parku 
Technologicznego we Wrocławiu - część A]  

3. UWAGA z opracowaniu jest nowy MPZP nr 694 [UCHWAŁA NR V/94/19 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu 

 
System Informacji Przestrzennej Wrocławia (um.wroc.pl) 
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Opracowanie projektu (budowlanego oraz wykonawczych) budowy odcinka trasy rowerowej wzdłuż  

ul. Mokronoskiej od Kwiatkowskiego od granic Wrocławia po południowej stronie o długości ok. 500 m.  
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów 
robót, przygotowanie wszelkich dokumentów, opracowań, pozwoleń, decyzji i materiałów w celu skutecznego 
złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) wraz z pozyskaniem 
takiej decyzji posiadającej walor ostateczności – łącznie wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót i wykonania tych robót. 

2. Organizacja ruchu docelowego: 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z opinią ZDiUM  
i uzgodnieniem WIM.  
W przypadku organizacji ruchu docelowego zakłada się: 
Oznakowanie poziome należy zaprojektować zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 oraz wytycznymi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 
Oznakowanie pionowe zaprojektowane na słupkach zwykłych oraz na słupkach odgiętych należy wykonać 
przy zachowaniu odległości tarcz i tablic tych znaków od krawędzi jezdni w granicach od 0,5 m do 2,0m. 

3. Projektowane znaki pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny spełniać 
wymogi ZDiUM 

4. Czynny udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych  
poprzez niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące rozwiązań projektowych  
w dokumentacji projektowej. 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 
6. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM PODSTAWOWYM 

 
1. Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) Projekt zagospodarowania terenu 
b) Wielobranżowy projekt architektoniczno – budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym: 

 Projekt drogowy 
 Projekt zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
 Projekt zieleni 
 Projekt MKT 
 Projekt elektryczny (w zakresie wyprowadzeń do wpięcia pod ewentualne przyszłe 

doprowadzenie oświetlenie) 
 Projekt przebudowy kolidującej infrastruktury 

c) Wielobranżowy projekt techniczny 
 

2. Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 
a) Projekt branży drogowej 
b) Projekt odwodnienia drogowego 
c) Projekt elektryczny 
d) Projekt kolizyjnego uzbrojenia z podziałem na branże (sieci podziemne i naziemne) 
e) Projekt zieleni 
f) Projekt MKT 
g) Projekt organizacji ruchu zastępczego 
h) Projekt organizacji ruchu docelowego 
i) Projekt podziału nieruchomości w przypadku ubiegania się o ZRiD 

 
3. Inne opracowania: 

a) Pozyskanie mapy do celów projektowych 
b) Pomiary geologiczne podłoża gruntowego wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych 
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c) Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej 
d) Przedmiary robót 
e) Szczegółowa inwentaryzacja majątku drogowego 
f) Inwentaryzacja zagospodarowania terenu 
g) Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych 
j) Opracowanie informacji BIOZ 
k) Wszelkie inne opracowania i uzgodnienia, których przygotowanie może być niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych 
 

4. Brać czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej 
niniejszym zamówieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące 
rozwiązań projektowych 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego  
 

7. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI   
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie (z uwzględnieniem): 
1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 
poz. 2458), 

3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zmianami), 
4. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami), 
5. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376), 
6. Odrębnych przepisów i norm dotyczących rozwiązań branżowych, 
7. Umowy na niniejsze prace projektowe, wytycznych OPZ oraz własnych badań i pomiarów. 
8. Odrębnych wytycznych branżowych, będących załącznikiem do OPZ. 
 
8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
1. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i 
rozporządzeń, norm oraz niniejszego OPZ, 

2. Składać się z: 
 projektu budowlanego – o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym, z wszystkimi uzyskanymi 

warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, ewentualnymi 
odstępstwami od przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisami wymienionymi w dalszej części 
niniejszego OPZ, o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także uzyskaniem na jego 
podstawie prawomocnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia 
na budowę lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu organu na wykonanie części robót; 

 projektów wykonawczych (przygotowanych dla każdej branży osobno), dodatkowo zawierających:  
- zestawienia materiałowe odpowiednie dla każdej z branż,  

 wszystkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, 
ewentualnych stosownych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzgodnień międzybranżowych 
zapewniających skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych; 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów 
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wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , w zakresie wszystkich robót  
i branż, sporządzonych  w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne (OST);  

 szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowany w porozumieniu  
z Zamawiającym; harmonogram powinien między innymi, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 
 etapowanie prac; 
 czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace. 

 
3. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 

w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zagospodarowania terenu, 
obiektów i urządzeń budowlanych. 

 Zamawiający na etapie realizacji przez Wykonawcę prac projektowych, w zależności od przyjętych 
rozwiązań projektowych, wskaże Wykonawcy tryb uzyskania dokumentu pozwalającego na wykonanie robót 
budowlanych: 

3.1. uzyskanie decyzji Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(tryb preferowany przez Zamawiającego) lub 

3.2. uzyskanie decyzji Pozwolenia na budowę w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwierzytelnionych kopii Projektów. 
 

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
 

1. Ryczałtowa cena za prace projektowe będzie obejmować m.in. kompleksowe czynności i koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień 
prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, 
zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i wszelkich innych 
wymaganych do prawidłowego zrealizowania Umowy kosztów 

2. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania i wytyczne określone w niniejszym OPZ oraz wskazówki  
i uwagi Zamawiającego zgłoszone podczas rad technicznych.  

3. Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie 
oraz na wezwanie sporządzać w trakcie trwania Umowy zestawienia aktualnego statusu uzgodnień oraz na 
bieżąco informować o przeszkodach w realizacji Umowy mogących skutkować niedotrzymanie terminów 
pośrednich i/lub końcowego. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach doraźnych w siedzibie Zamawiającego w razie zaistnienia 
takiej potrzeby. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami. 

 
10. WYTYCZNE SZCZEGÓLOWE DO PROJEKTOWANIA  
 
1. DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU UMW 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej łączącej gminę Kąty 
Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu. 
Przedmiotowy projekt ma na celu połączenie powstającej na terenie gminy Kąty Wrocławskie drogi dla rowerów, 
planowanej na odcinku Mokronos Górny-Mokronos Dolny  z istniejącą drogą dla rowerów w ul. Mokronoskiej. 
Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie wydzielonej drogi dla rowerów poza obszarem jezdni na odcinku około 
500m (Rysunek 1), od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego. Należy przewidzieć również korektę 
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wysokościową – obniżenie krawężników do wysokości H=0cm w obszarze istniejącej drogi dla rowerów  
w ul. Mokronoskiej (w zakresie nieczynnego zjazdu na działkę nr 2/16 AR-16 obręb Oporów). 
 

 
Rysunek 1. Zakres opracowania drogi dla rowerów 

 
Odcinek ul. Mokronoskiej objęty obszarem opracowania to fragment drogi wojewódzkiej o nr 347.  
Planowany przebieg drogi dla rowerów (zgodnie z załącznikiem graficznym – Rysunek 2): 

 drogę dla rowerów należy poprowadzić poprzez działkę nr 2/8 AR-16 obręb Oporów pomiędzy istniejącym 
pylonem reklamowym a ogrodzeniem terenu prywatnego do włączenia w istniejącą drogę dla rowerów  
w ul. Mokronoska w bezpiecznej odległości od istniejącego rowu 

 następnie poprzez działkę nr 1/6 AR-15 obręb Oporów, działki nr 3/5 i 2/10 AR-16 obręb Oporów (działki 
we własności Gminy Wrocław) 

 następnie należy prowadzić poprzez istniejący zjazd na działkę nr 1/6 AR-15 obręb Oporów do granic 
Wrocławia z zachowaniem szczególnej koordynacji z prowadzoną obecnie inwestycją Gminy Kąty 
Wrocławskie w zakresie ścieżki rowerowej. 
 

 
Rysunek 2. Planowany przebieg drogi dla rowerów 
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Wytyczne wynikające z uwarunkowań terenowych: 
 od strony południowo-zachodniej projekt należy skoordynować z planowaną drogą dla rowerów  

w Mokronosie Dolnym  
(Zał. https://drive.google.com/drive/folders/12DhHVrkGhblwKfWps2lz1bZMf0PzSWNy?usp=sharing): Droga 
dla rowerów w ul. Parkowej i Mokronoskiej szer. 2,0m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 do granicy miasta) 

 od strony wschodniej projekt należy dowiązać do istniejącej infrastruktury – drogi dla rowerów  
w ul. Mokronoskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego 

 drogę dla rowerów należy prowadzić: 
 bez ingerencji w istniejący rów melioracyjny, 
 poza obszarem drzew osłaniających od jezdni ul. Mokronoskiej wzdłuż rowu 

 uwzględnić prowadzenie drogi dla rowerów w rejonie linii elektroenergetycznej napowietrznej. 
 
Wytyczne w zakresie szczegółowych wymagań technicznych: 
 droga dla rowerów szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 
 opracowanie powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Standardy projektowe  

i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa dolnośląskiego” (https://www.irt.wroc.pl/strona-273-
standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html) 

 

 
Mapa działek 

2. ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  
 
I. Wytyczne ogólne: 

1. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie i przebudowie winny być 
zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.) w zakresie parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych oraz 
Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. 2019 poz.2311) w zakresie 
oznakowania i wymagań Brd. W przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych  
z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo, 

2. Należy zapewnić powiązanie z istniejącą infrastrukturą przy skrzyżowaniu ul. Mokronoska - Kwiatkowskiego 
oraz planowaną przez sąsiednią gminę (ewentualnie przewidzieć rozwiązanie wariantowe w przypadku 
realizacji zadań w odrębnym czasie), 

4. Nawierzchnia drogi dla rowerów bitumiczna, 
5. Należy unikać punktowych przewężeń, 
6. Dążyć do zachowania spójności parametru szerokości na całym odcinku drogi dla rowerów - zalecana 

konsultacja z gminą Kąty Wrocławskie, 
7. Dla przedmiotowego zdania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu, 
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8. Projekt docelowej organizacji ruchu należy opracować w oparciu o wytyczne ZDiUM EIO: 
 http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-proiektowania-i-wykonania-oznakowania-pionowego/ 
 http://bip.zdium.wroc.pl/wytvczne-do-proiektowania-i-wykonania-elementow- 

bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/  
 http://bip.zdium.wroc.pl/wvtyczne-do-proiektowania-i-wykonania-oznakowania-poziomego/ 

9. Należy opracować i zatwierdzić projekt zastępczej organizacji ruchu na czas przebudowy pasa drogowego. 
 

II. W zakresie Miejskich Kanałów Technologicznych informujmy, że: 
1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 

a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.); 
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680); 
c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie 

http://bip.zdium.wroc.pl/7id=88, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady 
Projektowania"; 

2. W całym zakresie przebudowy układu drogowego zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur 
osłonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 po jednej stronie ulicy z przejściami poprzecznymi w celu 
obsługi drugiej strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów obszarów przeznaczonych pod 
inwestycje. 

3. Projektowane MKT połączyć z istniejącą kanalizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Mokronoska - Kwiatkowskiego [załącznik nr 1 => załącznik nr 4 do niniejszego OPZ]. 

4. Zastosować studnie SK0-2g. Studnie starać się lokalizować w szczególności przy wjazdach  
i skrzyżowaniach dostosowując ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejącej zabudowy. Studnie 
krańcowe i w obrębie skrzyżowań zaprojektować  w pobliżu studni operatorów telekomunikacyjnych,  
a w przypadku braku takiej możliwości zaprojektować niezbędne łączniki (zaślepić przed ścianką studni 
operatora). Maksymalna odległość między studniami nie powinna przekraczać 70m. Wybudowane 
studnie MKT wyposażyć w przywieszkę, której wzór przedstawiamy w [załączniku nr 2 => załącznik nr 4 
do niniejszego OPZ]. 

5. Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem 
zbrojonym w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo 
Urzędu Miejskiego Wrocławia 

6. Kanał MKT wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do 
niego kolejnymi odcinkami kanałów MKT. 
Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez 
zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

7. W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym 
układem drogowym) wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego 
wybudowaniu. 

8. Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. Podstawą dla 
uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu 
drogowego. 

9. Jednocześnie informujemy, że w ZDiUM należy uzgadniać wszelkie przebudowy istniejących sieci 
uzbrojenia terenu w granicach obecnego i projektowanego pasa drogowego. 
 

III. W zakresie oświetlenia drogowego (objętego odrębnym opracowaniem) dane koordynacyjne: 
1. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg dla projektowanego oświetlenia należy przyjąć 

klasę oświetlenia P3 o następujących parametrach: 
- minimalne średnie natężenie oświetlenia E= 7,5 lx; 
- minimalne natężenie oświetlenia Emin= 1,5 lx. 

2. Projektowane oświetlenie należy zasilić z dowolnej latarni zasilanej z szafki SO-60 przy  
ul. Kwiatkowskiego (w latarni mogą być przyłączone najwyżej 3 kable). Moc umowna szafki wynosi 21 
kW, moc zainstalowana nie przekracza 5 kW. 
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3. Wybudowane oświetlenie powinno być wyposażone w system inteligentnego sterowania zgodnie  
z załącznikiem „Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu 
zasilająco- sterującego oświetleniem". 

4. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów rurowych, 
tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta 
Wrocławia. Kable oświetleniowe na całej długości proponujemy układać w rurach osłonowych w sposób 
umożliwiający ich wymianę bez rozbierania nawierzchni. Zaleca się wykonanie uziomu taśmowego, 
układając równolegle z kablem oświetleniowym bednarkę ocynkowaną o przekroju 30x4 mm, do której 
następnie należy przyłączyć metalowe konstrukcje latarni. 

5. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED. 
6. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych 

słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki 
E27 (np. wg wzoru „Winę!" lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych końcówek 
kablowych na śrubach). 

7. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 i zapewnić równomierność obciążenia faz. 
8. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową, 

pozostałe połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 
9. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy i w eksploatacji 

ZDIUM. 
10. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić z Koordynatorem 

Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 

11. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką antyplakatową  
i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG 
System" lub inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m 
wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w ZDIUM. 
Zastosować tabliczkę numerową z 4 otworami montażowymi - czerwone tło, czarne cyfry, wykonaną  
z laminatu o wymiarach: grubość - l,5-2mm, wysokość -około 150mm, szerokość - około 120mm, 
montowaną na opaskach z tworzywa, odporną na warunki atmosferyczne i UV. Dla szafki oświetleniowej 
zastosować tabliczkę numerową o wymiarach: wysokość - 80mm, szerokość -290mm, sposób 
montowania: klejenie lub nitowanie. 

12. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być zlokalizowane w pasie 
drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową 
odległość słupów od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić 
odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować skrajnie drogowe wg 
odpowiednich norm. 

13. W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie kabli. 
14. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta Wrocławia urządzeń 

oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych zarządców lub właścicieli nie będących  
w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

15. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się słupów oraz 
urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym zakresem inwestycji. 

16. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, opinie 
oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie. 

17. Niniejsze dane koordynacyjne są ważne do 31.08.2023. 
 

IV. W zakresie odwodnienia należy kierować się: 
1. Wytycznymi do projektowania i wykonywania urządzeń odwodnienia dróg oraz zwieńczeń studni 

kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa drogowego w zakresie eksploatacyjnym ZDiUM we 
Wrocławiu - dostępne na stronie https://bip.zdium.wroc.pl/, 

2. Wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia MPWiK - 
dostępne na stronie www.mpwik.wroc.pl, 

3. Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z 17.06.2019r. w sprawie gospodarowania wodami 
opadowymi we Wrocławiu, 

4. Obowiązującymi ustawami i normami, 
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5. Projekt musi zawierać obliczenia hydrologiczne, 
6. W przypadku stosowania elementów chłonnych należy bezwzględnie dołączyć badania geologiczne, 
7. W projekcie należy uwzględnić zapisy art. 39 Ustawy o drogach publicznych, 
8. Należy zabezpieczyć drogę rowerową przed negatywnym wpływem podtapiania przez muldy 

zlokalizowane przy drodze, 
9. Ewentualna likwidacja rowu winna być poparta obliczeniami, w projekcie należy pokazać co stanie się  

z wodami, które do tej pory płynęły rowem,  
10. Przy projektowaniu drogi rowerowej należy bezwzględnie rozwiązać odwodnienie nawierzchni. 

 
V. Lokalizacja przystanków i infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej: 

1. Nie przewiduje się na przedmiotowym odcinku ul. Mokronoskiej lokalizacji przystanków autobusowych. 
 
VI.  Sąsiadujące inwestycje ZDiUM: 

1. Budowa chodnika i drogi rowerowej na ul. Mokronoskiej na wysokości posesji nr 4. 
2. Przebudowa skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej, Cesarzowickiej. 

 
Jednocześnie informujemy, że wytyczne będą podlegać doprecyzowaniu branżowemu w zakresie szczegółowych 
rozwiązań technicznych konkretnych dla przedmiotowego zadania na etapie projektowym. 
 
Załącznik nr 4 do niniejszego OPZ: 

1. Schemat kanalizacji na SK Mokronoska – Kwiatkowskiego 
2. Wzór przywieszki MKT 
3. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu 

zasilająco – sterującego oświetleniem 
4. Plany sytuacyjne inwestycji ZDiUM 

 
3. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WDOCIĄGÓW I KANAIZACJI [MPWiK] 

 
W zakresie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci wod-kan: 

 sieć wodociągowa PEHD 225, rok budowy 2020 
 kanalizacja sanitarna tłoczna DN 160 PE, rok budowy 2020 

 
Obie te sieci są na gwarancji do dnia 19.09.2023. Na wskazanym obszarze MPWiK nie planuje realizacji żadnych 
inwestycji.  

 
Mapa z lokalizacją przedmiotowej sieci wodociągowej PEHD 225, rok budowy 2020 
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Mapa z lokalizacją przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 160 PE, rok budowy 2020 

 
4. DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

 
1. Przy odprowadzaniu wód deszczowych i opadowych należy stosować rozwiązania polegające na 

zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze 
wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce wraz z spowolnieniem ich 
odpływu do odbiornika. 

2. W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z planowanej ścieżki rowerowej w pierwszej kolejności 
należy kierować do istniejącego rowu przydrożnego, poprzez odpowiednie kształtowanie spadków podłużnych 
i poprzecznych. 

3. W przypadku braku takiej możliwości, należy zastosować inne rozwiązania takie jak np. muldy chłonne, 
ogrody deszczowe (należy w maksymalny sposób wykorzystać zieleń do funkcji retencji i ewapotranspiracji). 

4. W elementach bio retencji należy: 
• zaplanować m.in. rośliny hydrofitowe (zaleca się aby przynajmniej 50% roślin sadzonych w ogrodzie 

miało zdolności pobierania zanieczyszczeń), 
• zaplanować rośliny przystosowane do panujących w nim warunków m.in. znoszące okresy suszy 

i okresowego zalewania, 
• sadzić   rośliny   w   dużym   zagęszczeniu   w   celu   uzyskania natychmiastowego efektu użytkowego  

i estetycznego. 
5. Ponadto należy stosować rozwiązania zgodne z: 

• Zarządzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie gospodarowania 
wodami opadowymi we Wrocławiu 

• Zarządzeniem nr 2789/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie Standardów 
planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury 

• (http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=2785/20) 
• Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

miasta Wrocławia 
• (https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-l.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-

zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf) 
• Katalogiem Dobrych Praktyk zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi - 

Gospodarka wodami opadowymi - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia 
[https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi] 
 Katalog dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 

pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2017r. 
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(https ://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/8811/Katalog% 20Dobrych%20Praktyk%20-
%20drogi.pdf) 

 Katalog    dobrych     praktyk    -    zasady    zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na 
obszarze zabudowanym. Wrocław 2010r.  
(https ://www.wroclaw. pl/srodowisko/files/dokumenty/?6836/kataloq-dobrych-praktyk-zlap-deszcz.pdf) 

6. Do Wydziału Wody i Energii należy złożyć od zaopiniowania projekt zagospodarowania wód opadowych, który 
powinien zawierać: 

• opis techniczny przyjętych rozwiązań, 
• bilans wód opadowych (warunki MPWiK, jeżeli wymagane), 
• opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 
• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazującymi projektowane spadki). 

 
5. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKICH [ZZM] 

 
1. Każdorazowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) należy zawrzeć zapisy pozwalające 

wcielić w życie zasady i obowiązki wynikające z: Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001. 

2. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych (w ramach koncepcji, projektu budowlanego 
lub wykonawczego) należy wykonać operat dendrologiczny oraz projekt ochrony drzew ze wskazaniem 
szczególnie wartościowych okazów (waloryzacja) lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia 
kolizji z planowaną inwestycją. 

3. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego) 
przedstawić (w miarę potrzeby), wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje inwestycji  
z drzewami wykazanymi w operacie. 

4. Przed przystąpieniem do prac, należy przedłożyć projekt do ZZM w celu jego uzgodnienia. 
5. W procesie planowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z „Kartami informacyjnymi do 

standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia", dostępnymi na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl. 
6. Inwentaryzację dendrologiczną wraz z waloryzacją zawierającą opis dotyczący usytuowania roślin przestrzeni 

wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych 
danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP). Opracowanie odnoszące się do drzew należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie www,zzm,wroc.pl, w zakładce „Działania ZZM - 
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia" > 
INFORMACJE DLA PROJEKTANTÓW. 

7. Projekt nasadzeń zastępczych, kompensacyjnych lub wyrównujących należy przedłożyć do ZZM celem 
uzgodnienia. W ramach ww. opracowania należy uwzględniać dwie grupy drzew rodzimych, w zależności od 
docelowych wielkości koron. 

8. Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branży zieleń, należy uwzględnić: 
 

 a) Wymogi jakościowe i wielkościowe dla materiału roślinnego 
 

Parametry materiału roślinnego 
Drzewa:    forma pienna  z określeniem wysokość pnia drzewa (Pa) lub naturalna N, obwód pnia drzewa 
mierzony na wys. 100 cm, wysokość i średnica korony (w przypadku form kolumnowych). Do nasadzeń 
stosować drzewa o obwodzie pnia min. 16 cm, 
W sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych należy planować drzewa w formie piennej - min Pa 220 cm. Materiał 
ma być wyrównany pod względem wielkości i kształtu. 
Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa  
i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" -wydanymi przez Związek 
Szkółkarzy Polskich. 
Pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien 
wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, przewodnik powinien być prosty, pędy boczne korony drzewa 
powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - 
odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dobrze 
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wykształcona bryła korzeniowa min. 3 razy szkółkowana, dla obwodu 16-18 cm średnica bryły 55-65 cm, 18-20 
cm średnica bryły 70 cm. W przypadku większych parametrów drzew bryła korzeniowa proporcjonalnie 
większa. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami  
z włośnikami, zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. 

 
Niedopuszczalne wady materiału: 
• uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
• ślady żerowania owadów, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
• dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika, 
• brak wymaganej liczby szkółkowań, 
• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. nieprawidłowego 

transportu, przenoszenia, rozładunku), 
• poważne deformacje bryły korzeniowej, 
• w przypadku roślin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę, 
• drzewa nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z nieprawidłowo wykonanymi pracami 

ogrodniczymi lub pogodą, 
• niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą 

(na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). 
 

b) Sposób sadzenia roślin: 
 

• nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 
• prace w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew należy wykonywać pod nadzorem dendrologa, 

certyfikowanego inspektora zieleni lub inne równoważne, 
• podczas transportu i sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły korzeniowej; 
• przycięcie koron drzew (pędy krzyżujące, złamane, uszkodzone w trakcie transportu) wykonać, o ile jest 

taka potrzeba, przed sadzeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nie dopuszcza się do wykonywania cięć 
przed odbiorem materiału roślinnego przez pracownika ZZM; 

• przy sadzeniu punktowo należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły korzeniowej 
min. 100 cm. W przypadku szpalerów drzew (szczególnie w pasie dzielącym) należy uwzględnić wymianę 
gruntu w pasie szer. 2 m., gł. 1 m na całej długości projektowane szpaleru. 

• zaprawa dołów powinna uwzględniać warunki siedliskowe występujące w danej lokalizacji:  
 pełna zaprawa dołów ziemią urodzajną lub ziemią urodzajną wymieszaną z kompostem, 
 zastosowanie drenażu (żwir/piasek) w przypadku występowania zastoisk wody, 

• sadzenie drzew wykonać z zastosowaniem: 
 hydrożelu lub hydroboxu lub równoważne rozwiązanie,  
 mikoryzy; 

oraz w zależności od potrzeb z zastosowaniem nw. rozwiązań:  
 wzbogaconego kompostu, 
 nawozu organicznego (przekompostowany krowieniec),  
 systemy napowietrzająco - nawadniające,  
 systemy antykompresyjne,  
 gleby strukturalnej; 

• dół należy obficie zalać wodą przed sadzeniem, po ustawieniu drzewa w dole należy rozwinąć węzeł z 
juty/rozwinąć siatkę przy szyi korzeniowej i wbić (zamontować) pionowe elementy palikowania; drzewa 
sadzić na takiej głębokości na jakiej rosło uprzednio w szkółce; nie dopuszcza się zasypywania szyi 
korzeniowej; 
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• misę wokół drzewa utworzyć poprzez obniżenie sadzenia (do 5cm poniżej powierzchni gruntu 
macierzystego); 

• dokładnie ucisnąć ziemię na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin; 
• po zakończeniu sadzenia, drzewa należy obficie podlać w ilości nie mniejszej niż 70 I. wody pod każde 

drzewo; rośliny należy podlewać stopniowo przez dłuższy czas w celu uniknięcia spływu 
powierzchniowego i strat wody; po podlaniu należy uzupełnić ewentualne braki ziemi, wyprofilować misę  
i wyściółkować; 

• przed wykonaniem nasadzenia wykonać w dole nasadzeniowym test przesiąkania tj. chodzi  
o wyeliminowanie miejsc z zagęszczonym gruntem. Test przesiąkania polega na zalaniu dołu 
nasadzeniowego woda (w całej objętości) oraz dokonanie obserwacji tempa przesiąkania. 

• dokładnie i równo odciąć brzegi trawnika na granicy misy drzew, zaleca się aby misy drzew były nie 
mniejsze niż l,5m średnicy; 

• wykonać mulczowanie mis warstwą o grubości min. 5 cm z kory - mielonej, przekompostowanej kory 
sosnowej, frakcja do 8 cm z przewagą frakcji 2 cm; mulcz nie może przylegać do nasady pni drzew, 
należy go rozgarnąć, odsłaniając nasadę pnia; 

• palikowanie drzew wykonać z 3 palików o średnicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w rozstawie 60 - 70 cm  
z wiązaniami górnym podwójnym (sztywnym i miękkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym z: 4 warstw 
połowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40 cm, stosując 1-2 cm przerwy między 
połowicami. Wiązania miękkie należy wykonać z tkaniny/taśmy czarnej, elastycznej, min. szer. 4-6 cm; 

• oznaczenie drzew taśmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie ZZM 
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). Taśmy należy wykonać z materiału odpornego na 
warunki atmosferyczne, nadruk metodą nadruku sublimacyjnego fuli kolor (obie strony), szerokość taśmy 
50 mm, pocięte na oddziały długości 2,25 m. ZZM dopuszcza zmianę wyglądu (grafika +treść) szarfy - wg 
potrzeb, po akceptacji ZZM; 

• wszystkie drzewa należy oznaczać za pomocą etykiet (arbotagów) przymocowanych do opasek 
zaciskowych w kolorze czarnym (opaska o dł. 30 - 37cm i szer. 4,8m, odporne na UV) poprzez 
przymocowanie do bocznej gałęzi z zachowaniem odpowiedniego luzu uwzględniającego przyrost;  
zalecany jest montaż opaski jeszcze  przed  posadzeniem, aby etykieta  była umieszczona wystarczająco 
wys, 2,5 - 2,8 m, pamiętając, aby umieszczona była od strony północnej; dopuszcza się oznaczanie drzew 
już posadzonych poprzez zawieszenie etykiet na pierwszych dostępnych gałęziach korony (na wysokości 
minimum 2,2m); sposób montażu nie może wpływać na prawidłowy wzrost drzewa; Tagi zostaną 
dostarczone przez ZZM; opaski zaciskowe po Stornie Wykonawcy. 

 
c) Opis zabiegów pielęgnacyjnych w czasie trwania okresu gwarancyjnego 

 
Pielęgnacja drzew 

• po odbiorze materiału roślinnego (przez przedstawiciela ZZM) wykonać cięcia sanitarne i formujące koron 
(dla utrzymania skrajni) zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nie dopuszcza się do cięć przewodnika; 

• ochrona przed patogenami według potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• odchwaszczanie, odcięcie brzegów trawnika, poprawianie misy; gleba misy winna być spulchniona, 

oczyszczona z liści i innych zanieczyszczeń; 
• uzupełnianie mulczu: mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 

cm; mulcz nie może przylegać do nasady pni drzew; należy go rozgarnąć odsłaniając nasadę pnia; 
• usuwanie odrostów pniowych oraz korzeniowych; 
• przeciwdziałanie negatywnym dla drzew skutkom: 

- zimowego utrzymania dróg, 
- warunków atmosferycznych (zgorzele słoneczne, listwy mrozowe); 

• uzupełnianie lub wymiana brakujących/zniszczonych palików z uzupełnieniem brakujących /zniszczonych 
wiązań (sztywnych i miękkich), regulacja wiązań do rozwoju drzewa, uzupełnianie taśm informacyjnych; 
paliki drewniane - śr. min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo w kolorze naturalnym (nie 
wybarwiane); zachowana prawidłowa stabilizacja drzewa, drzewo musi być wypionizowane; 

• podlewanie drzew - wg potrzeb wynikających z warunków pogodowych, jednak nie mniej niż 15 razy  
w sezonie wegetacyjnym, w ilości nie mniejszej niż 70 I. wody pod każde drzewo; rośliny należy podlewać 
stopniowo przez dłuższy czas w celu uniknięcia spływu powierzchniowego I strat wody; podlewanie 
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powinno być wykonane w odpowiednich porach doby, szczególnie w okresach upałów, podczas których 
zaleca się wykonanie prac w godzinach porannych do godz. 9:00 lub popołudniowo wieczornych po 17:00; 
w przypadku założonych worków do podlewania (treegatory) sukcesywne napełnianie ich wodą oraz 
sprawdzanie drożności kapilar przez, które kropluje wodę; obowiązkowe ściąganie worków na okres 
zimowy; 

• Nawożenie drzew, objętych bieżącą pielęgnacją należy przeprowadzać kompleksowo i sukcesywnie,  
w zależności od potrzeb, rozpoczynając wczesna wiosną i kończąc w okresie letnim; nawóz sypki należy 
rozsypać na powierzchni rzutu korony, a nie bezpośrednio przy pniu. Stosowanie nawozu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami I zaleceniami producenta; po wykonaniu nawożenia rośliny należy podlać 
aby nadmiar nawozu nie zalegał na powierzchni korowanej; 

• natychmiastowe usuwanie uschniętych nasadzeń po wykonaniu szczegółowej dokumentacji fotograficznej  
i poinformowaniu o tym fakcie ZZM (z podaniem nr arbotagu); 

• uzupełnianie i wymiana obumarłego / nieprzyjętego lub nie rokującego szans na dalszy wzrost materiału 
roślinnego wg. potrzeb po ustaleniu terminu z ZZM jednak nie później niż w najbliższym możliwym terminie 
agrotechnicznym, wymieniany materiał roślinny podlega ocenie jakościowej przed wysadzeniem; 

• wymianie w ramach pielęgnacji i gwarancji podlega materiał wykazujący cechy (ze szczególnym 
uwzględnieniem): 
- obumarły lub częściowo obumarły przewodnik (w stopniu uniemożliwiającym wyprowadzenie nowego 

przewodnika), 
- utrata aparatu asymilacyjnego w stopniu przekraczającym >30% objętości korony 

- obecność owocników grzybów, 
- obecność listew mrozowych, zgorzeli słonecznych, uszkodzeń mechanicznych pni, 
- odwarstwienia kory na pniu i przewodniku. 

 
Ponadto już na etapie projektowym należy zaznaczyć, że: 
1. W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały, codzienny, nadzór dendrologiczny, nad ochroną zieleni,  

w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. 
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia. 

2. Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru 
dendrologicznego, który będzie sporządzał cotygodniowe raporty przekazywane do ZZM z prac -w zakresie 
zieleni wraz z dokumentacją fotograficzną. 

3. W przypadku odkrytych wykopów w pobliżu drzew, prace ziemne muszą być wykonane ręcznie lub przy użyciu 
np. metody AirSpade; zabrania się przycinania korzeni drzew. 
 

6. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA [PSG] 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu nie planuje w najbliższych latach 
prowadzenia prac remontowych na przedmiotowym zakresie inwestycji. 
Jednocześnie informują, że w ul. Mokronoskiej we Wrocławiu planowana jest budowa gazociągu od końcówki 
istniejącej sieci średniego ciśnienia De160mm do ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym. Aktualnie sprawa jest na 
etapie przygotowania umowy przyłączeniowej z projektem Klienta - termin realizacji około czerwca 2023 roku. 
 

7. FORTUM 
Na przedstawionym obszarze Fortum nie posiada sieci ciepłowniczej, a cały obszar położony jest poza obecnym 
zasięgiem sieci. Wobec powyższego Fortum na chwilę obecną nie planuje inwestycji na rozpatrywanym terenie. 
 
8. TAURON 
Na terenie objętym projektowaniem, lub w jego sąsiedztwie TD SA, posiada elementy napowietrznej sieci 
rozdzielczej SN 20kV (w tym stacje SN/nN), będące w kolizji (zbliżeniu). Mając na uwadze powyższe, zakres 
inwestycji oraz posiadaną w sprawie dokumentację informujemy, że niektóre elementy tej sieci mogą podlegać 
przebudowie zgodnie z opracowanymi Warunkami Usunięcia Kolizji, jednak zanim to nastąpi, niniejsza 
dokumentacja winna być uzupełniona o mapę PZT z precyzyjnie określonym zakresem i technologią planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych (ścieżki rowerowej). Propozycje rozwiązania ewentualnych kolizji (czyt, wskazówki 
drobnym drukiem we Wniosku) proszę wskazać na załączonym PZT (szczegóły można opisać w piśmie 
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przewodnim). Dodatkowo do wniosku proszę dołączyć przekrój pionowy projektowanego ciągu rowerowego  
z naniesioną na nim istniejącą siecią (mapa GESuT)-jeśli występują zbliżenia z istniejącą siecią SN. 
Tak sporządzoną dokumentację proszę złożyć drogą elektroniczną na adres: info(a)tauron-dystrybucia.pl lub 
Pocztą tradycyjną na adres Kancelarii TOK: ul. Trzebnicka 35-37 we Wrocławiu. Powyższe dokumenty proszę 
złożyć z pomocą druku Wniosku o „Uzgodnienie dokumentacji lub wydanie warunków usunięcia kolizji..."  
(w załączeniu). Jeśli wniosek zostanie złożony jedynie z zamiarem uzyskania wskazania sieci TD SA na mapie,  
to przy wyborze wariantu proszę zaznaczyć pkt nr 1; jeśli potrzebne będą również Warunki Usunięcia Kolizji, wtedy 
pkt nr 1 i 2. Proszę również precyzyjnie wskazać dane nabywcy faktury- usługa płatna zgodnie z Cennikiem Usług 
Pozataryfowych TD SA; można to zrobić w części opisowej wniosku. Przy wyborze sposobu dostarczenia 
korespondencji proszę jedynie nie zaznaczać odbioru osobistego, z wiadomych względów. Proszę również 
zwracać uwagę na przypis drobnym drukiem w lewym dolnym rogu wniosku. Ponadto informujemy,  
że informujemy, że terenie tym mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące 
własnością TAURON Dystrybucja S.A. Jeśli na terenie inwestycji istnieje sieć napowietrzna nN, nienależąca do TD 
SA, to należy zinwentaryzować ją we własnym zakresie. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod 
pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do 
robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu a ocena czy projektowane prace lub 
planowana inwestycja kolidują z istniejącą siecią elektroenergetyczną należy do kompetencji projektanta. Niniejsze 
pismo nie stanowi uzgodnienia dokumentacji a wydaje sieje dla informacji Inwestora. 
 
9. UPC 
UPC Polska nie posiada na wskazanym obszarze oddziaływania planowanej inwestycji własnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji teletechnicznej lub kabli telekomunikacyjnych bezpośrednio w gruncie . 
UPC Polska na dzień przekazania tej informacji nie ma planów inwestycyjnych we wskazanym obszarze  
i w zakresie przedmiotowego zadania. 
 
10. NETIA SA 
Infrastruktura teletechniczna Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. znajduje się poza zakresem planowanej inwestycji. 
Powyższe uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiącach od daty jego wydania (licząc od 05 lipca 2021r.) 
W związku z dynamicznym rozwojem świadczonych usług i rozbudową infrastruktury teletechnicznej, Polkomtel 
Infrastruktura zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowień. 

 
11. ORANGE 
Orange nie planujemy prac remontowych sieci telekomunikacyjnej swojej własności w zakresie planowanej 
inwestycji. Może się jednak zdarzyć konieczność wykonania prac awaryjnych. Warto zaznaczyć, że ze względu na 
trwającą budowę sieci FTTH, zostaną wybudowane nowe ciągi kanalizacji kablowej lub rurociągi (zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego), dla których na obecną chwilę Oragne nie jest w stanie podać zakresów ze 
względu na zmieniające się zapotrzebowanie na te usługi. 
W przypadku zbliżeń i skrzyżowań istniejącej sieci telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A. z planowaną 
inwestycją należy w Orange uzgodnić stosowne plany lub w przypadkach kolizji niezbędne jest wystąpienie  
o warunki techniczne na jej zabezpieczenie lub przełożenie. 
 
12. HAWE TELEKOM 
Na wskazanym obszarze Hawe Telekom nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz nie planuje tam 
żadnych inwestycji. 
 
13. TOWERLINK POLAND (do 12 lipca 2021 Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.) 
Na wskazanym obszarze TowerLink Poland nie planuje inwestycji.  
 
14. MULTIMEDIA POLSKA 
Na wskazanym obszarze Multimedia Polska nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz nie posiada planów 
inwestycyjnych. 
 
15. POLKOMTEL Sp. z o.o. 
Na wskazanym obszarze Polkomtel sp. z o.o. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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11. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA  
 
Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia  
w standardzie uzbrojenia istniejącego, wynikającego z załączonych wytycznych. W przypadku, gdy właściciele lub 
zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia,  
w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą 
Zamawiającego. 
Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, a ich 
koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych lub przebudowywanych elementów kolizyjnego uzbrojenia  
z istniejącą zielenią należy również uzgodnić projekty branżowe wstępnie u Zamawiającego a następnie w ZZM  
w tym zakresie. 
Należy unikać projektowania elementów sieciowych w terenach/pasach zieleni oraz w strefach ochronnych drzew 
(SOD). W przypadku braku alternatywy należy uzgodnić projekty branżowe z Zarządem Zieleni Miejskiej  
w zakresie ich przebiegu oraz warunków odtworzenia zieleni. 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
roku poz. 470 z późniejszymi zmianami), ZDiUM działając z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, wydaje decyzje 
administracyjne w przedmiocie między innymi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową, w tym również w celu 
umieszczenia sieci wod-kan-gaz oraz ustala opłatę roczną z tego tytułu. Wydana decyzja uprawnia właściciela sieci 
do umieszczenia w pasie drogowym urządzenia - sieci oraz nakłada na właściciela obowiązek ponoszenia opłaty 
rocznej za każdy rok pozostawania w pasie drogowym urządzenia (sieci), objętego przedmiotem decyzji. 
Wyłączenie z eksploatacji sieci wod-kan-gaz i jej zamulenie bądź zabezpieczenie odcinków wyłączonej  
z eksploatacji sieci oraz pozostawienie jej w gruncie pasa drogowego nie daje podstaw do odstąpienia przez 
zarządcę drogi od pobierania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz nie daje podstaw do wycofania z obrotu 
prawnego decyzji na podstawie, której sieć wodociągowa została umieszczona w pasie drogowym. Dopóki sieć 
wod-kan-gaz (nawet wyłączona z eksploatacji) pozostaje w gruncie pasa drogowego i zajmuje pas 
drogowy, na właścicielu sieci ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytuł zajęcia pasa drogowego. 
 
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo sieciowe w ramach wydanych warunków technicznych przebudowy/usunięcia 
kolizji swoich sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie drogowym z inwestycją drogową lub porozumienia te 
kwestie regulującego będzie wymagało usunięcia z obrotu prawnego np. przez  wygaszenie, decyzji wydanej 
z mocy ustawy o drogach publicznych, na mocy której sieci te zostały w pasie drogi publicznej 
umieszczone (lokalizująca z art. 39 i naliczająca opłaty za ich umieszczenie w pasie drogowym z art. 40 
ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ze zm.) Wykonawca/Projektant  zobowiązany jest w ramach 
procesu projektowania dokonać inwentaryzacji istniejących w/w sieci/urządzeń, które wymagają przebudowy  
i wygaszenia w/w decyzji.  
Wykonawca/Projektant  w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji powinien nanieść rzeczywiste położenie w/w 
sieci na odpowiednie mapy, podać ich sumaryczną ilość (długość) w metrach oraz, jeżeli wymaga tego specyfika 
urządzeń – sztukach. Należy również wyliczyć rzeczywiste  powierzchnie zajęcia terenu przez rzuty tych sieci  
(w metrach kwadratowych) z podziałem  zajęć w pasie drogowym na zajęcia : pod jezdnią oraz poza jezdnią. 
Wyniki ująć w czytelnym zestawieniu tabelarycznym. Powierzchnie należy wyliczać oddzielnie dla każdej działki, na 
której występuje unieczynnienie infrastruktury.  
Inwentaryzacja rysunkowa oraz tabelaryczna powinna zostać sporządzona w sposób umożliwiający odwzorowanie 
rzeczywistego położenia tych  sieci / urządzeń.  
Sieci uzbrojenia terenu, dla których konieczne jest wystąpienie o ich wygaszenie podlegają obowiązkowi usunięcia 
z pasa drogowego po ich unieczynnieniu , o ile jest to możliwe bez powodowania nadmiernych szkód  
w zagospodarowaniu terenu nad nimi lub bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Okoliczności pozostawienia sieci 
po przebudowie w pasie drogowym wymagać będą uzasadnienia i potwierdzenia przez służby nadzoru 
inwestorskiego WI.    
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12.  SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI MAJĄTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI   
(I ICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH) OBJĘTYCH DECYZJĄ ZRiD 

 
W ramach prac projektowych projektant zapewni opracowanie inwentaryzacji majątkowej wszystkich działek 
gruntowych objętych liniami rozgraniczającymi ZRID tj. zajęciami stałymi, które przed ich wytyczeniem nie 
stanowiły pasa drogowego i nie były własnością Gminy Wrocław. Inwentaryzacji podlegają również działki Gminny 
Wrocław będące w użytkowaniu i/lub w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu. Inwentaryzacja powinna 
obejmować wszystkie elementy stałe zagospodarowania i wyposażenia nieruchomości wpływające na jej wartość, 
w tym roślinność. 
Dokumentacja inwentaryzacyjna musi być wykonana jako odrębne opracowanie dla poszczególnych działek 
geodezyjnych. W przypadku inwentaryzacji majątku terenów ogródków działkowych PZD, dokumentacja musi być 
wykonana jako odrębne opracowanie dla części wspólnych ogródków działkowych PZD oraz każdej z działek 
ogrodowych. Każda działka ogrodowa musi zostać zinwentaryzowana w całości. Inwentaryzacje winny być 
sporządzane przy udziale dotychczasowych właścicieli, co powinno zostać potwierdzone w przedmiotowym 
opracowaniu stosownym protokołem. W przypadku niepodpisania ww. protokołów, należy każdorazowo  
na protokole zamieścić informację o tym fakcie. 
Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,  
wg stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID.  Dla działek objętych zajęciami czasowymi projektant 
sporządzi dokumentację fotograficzną umożliwiającą wizualną ocenę stanu zagospodarowania działki  
i wyposażenia nieruchomości wpływającego na jej wartość. Wyjątkiem są nieruchomości PZD, których tereny 
zarówno przy zajęciu stałym jak i czasowym wymagają sporządzenia pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej 
wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.  
 
W ilości - wersja papierowa/elektroniczna: 

 dla nieruchomość objętych zajęciem stałym (bez PZD) – 3/1 egz.  
 dla nieruchomości PZD objętych zajęciem stałym i czasowym– 4/1 egz. 
 dla zajęć czasowych (bez PZD) – 0/1 egz.  

 
13. OGÓLNE WYTYCZNE DLA ZIELENI 

 
W ramach planowanej inwestycji należy uwzględnić/ przewidzieć m.in.: 

1. Prace w obrębie inwestycji należy prowadzić zgodnie z: 
 Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2018, poz. 1614), Ustawą Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2018, poz. 799), Zarządzeniem Nr 1217/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

2. Uniknięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem; 
3. Opracowanie projektu ochrony i odtworzenia zieleni; 
4. Należy zawiadomić ZZM o terminie realizacji inwestycji, a po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem 

terenu konieczne będzie powiadomienie tut. Zarządu w celu protokolarnego odbioru terenu w zakresie 
zieleni. 
 

W zakresie branży zieleń Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: 
1. Operatu dendrologicznego, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 

28.06.2019r., opartym na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby istniejących 
drzew w zasięgu oddziaływania inwestycji i obejmującym w szczególności: 
a) Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa wartościowe, do których należy 

dostosować projekt planowanej inwestycji tak, aby zachować odpowiednie warunki siedliskowe  
i dobrą żywotność istniejącego drzewostanu. Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe  
i wytyczne do zastosowania odpowiednich rozwiązań projektowych, które umożliwią przebudowę 
drogi z zachowaniem i planowaniem w jej obrębie zieleni (zielonej infrastruktury miasta). 
Do wytycznych należy również zaliczyć niweletę osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które 
będą narażone na zbliżenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. 
W razie potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 
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W tej części należy również przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne  
i gruntowe mające wpływ na rozwój zieleni.  

b) Projekt gospodarki drzewostanem wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy 
uwzględniający jej specyfikę, czas trwania oraz harmonogram robót oraz przedstawieniem analiz 
możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. W razie niezbędnych wycinek należy podać dokładną 
przyczynę takiej decyzji. W ramach opracowania należy wskazać m.in. opis kondycji drzew, 
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew  
i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis 5-letniego monitoringu po zakończeniu inwestycji. 
Monitoring podlegać będzie końcowej ocenie żywotności drzew po przeprowadzonej realizacji 
inwestycji oraz podjęcia działań naprawczych w razie obumarcia lub zamierania drzew. Opis  
w operacie dendrologicznym powinien obejmować również zsyntetyzowane informacje na temat 
ilości zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości 
zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów wycinanych lub przesadzanych 
oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. 
W Projekcie Ochrony drzew należy uwzględnić poprawę jakości gleby i warunków siedliskowych 
drzew istniejących. 
Projekt ochrony drzew powinien zawierać również wskazania do organizacji placu budowy (sposób 
poruszania się sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza 
budowy) stosując zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed 
zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. Elementy 
ochrony powinny zostać ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

2. Projektu budowlanego i wykonawczego nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz możliwości lokalizacji jak 
największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew oraz analiz utrzymania 
lub powiększenia terenów zielonych. Wskazane jest polepszenie warunków siedliskowych, zwiększenie  
w miarę możliwości przestrzeni życiowej dla drzew istniejących oraz zaplanowanie jak najlepszych 
możliwych warunków (uwzględniając najnowsze technologie) dla nowych nasadzeń. Minimalne wartości 
uwzględnione zostały m.in. w załącznik OPZ (Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich) 
oraz w załącznik OPZ (Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras 
komunikacyjnych). 
Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
tak, aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji i zagwarantować im 
prawidłowe warunki do rozwoju. Należy dążyć do wykonania największej możliwej ilości nasadzeń na 
terenie objętym inwestycją. 

  Projekt powinien obejmować w swoim zakresie również, w zależności od potrzeb, nasadzenia wyrównujące 
kompensujące/ zastępcze. Przy doborze gatunkowym należy uwzględniać warunki, jakie panują w miejscu 
wzrostu. Należy stosować drzewa o minimalnych parametrach wskazanych w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, chyba, że w trakcie procesu projektowego w wyniku uzgodnień lub 
innych decyzji organów parametry te zostaną zmienione. W opisie technicznym projektu oraz SST należy 
opisać parametry ziemi urodzajnej, które podlegać będą udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji 
Inspektora Nadzoru przed jej zastosowaniem. Opracowanie powinno ujmować, najlepiej w formie 
tabelarycznej, zestawienie materiałów nieroślinnych (np. opaski TK, kora, nawozy, juta, osłony, systemy 
napowietrzające, ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich ilością, jakością i sposobem stosowania). Należy 
określić czynności pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotność powtórzeń) po 
posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystać rozwiązania wspomagające 
adaptację drzew do nowych warunków, np. treegatory, worki rozsączajace, mikoryzacja, hydroboxy). 
Zarówno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby posiadające 
kwalifikacje wymienione w załączniku nr 2 przywołanego na wstępie Zarządzenia. 
Należy bezwzględnie minimalizować konieczne wycinki i stosować rozwiązania przestrzenne  
i technologiczne niezbędne do zapewnienia drzewom żywotności i optymalnych warunków siedliskowych. 
W celu uniknięcia ewentualnych opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów,  
w przypadku składania wniosku o zezwolenie na wycinkę, należy wykonać projekt nasadzeń 
zastępczych/kompensacyjnych. 
W przypadku zidentyfikowania podczas projektowania siedlisk gatunków chronionych należy uzyskać 
decyzje zezwalającą na odstępstwo od obowiązujących zakazów określonych w art.51 Ustawy o ochronie 
przyrody. 
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Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu ochronę 
istniejącej i projektowanej zieleni a realizowanych ramach konkretnej branży, powinien znaleźć się również  
w poszczególnych projektach branżowych. 
W procesie projektowania należy m.in. uwzględniać postępowanie zgodne z Kartami informacyjnymi do 
standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). 
We wszystkich opracowaniach dotyczących drzew i krzewów należy uwzględniać wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępnymi pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania zzm,366.html oraz zaimportować je do SIP. 
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco  
z Zamawiającym a po otrzymaniu akceptacji, przedłożeniu stosownym jednostkom (w szczególności ZZM, 
MKZ, KPPWM) celem uzyskania pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia oraz wprowadzenia 
wymaganych zmian przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych lub przebudowywanych elementów sieciowych lub 
drogowych z istniejącą zielenią należy również uzgodnić projekty branżowe w ZZM w tym zakresie. 
Szczególnie ważne dla Zamawiającego jest uzgodnienie wstępnego projektu inwestycji w kontekście 
skutecznej ochrony drzew i terenów  zieleni oraz wprowadzenia na odpowiednim etapie modyfikacji  
i zmniejszania kolizji w proponowanych rozwiązaniach projektowych. 

 
14.  ZAMÓWIENIA PODOBNE 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp stosowanym na 
podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jak  
w zamówieniu podstawowym i zgodnego z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została 
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości 
 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem 
dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej o drogowej, zieleni, itp. w rejonie 
inwestycji ul. Mokronoskiej oraz sąsiadujących  nią ulic we Wrocławiu. 
 
1. Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) Projekt zagospodarowania terenu 
b) Wielobranżowy projekt architektoniczno – budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym: 
 Projekt drogowy 
 Projekt zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
 Projekt zieleni 
 Projekt MKT 
 Projekt elektryczny (szero 
 Projekt przebudowy kolidującej infrastruktury 

c) Wielobranżowy projekt techniczny 
 

2. Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 
a) Projekt branży drogowej 
b) Projekt odwodnienia drogowego 
c) Projekt elektryczny 
d) Projekt kolizyjnego uzbrojenia z podziałem na branże (sieci podziemne i naziemne) 
e) Projekt zieleni 
f) Projekt MKT 
g) Projekt organizacji ruchu zastępczego 
h) Projekt organizacji ruchu docelowego 
i) Projekt podziału nieruchomości w przypadku ubiegania się o ZRiD 
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3. Inne opracowania: 
a) Pozyskanie mapy do celów projektowych 
b) Pomiary geologiczne podłoża gruntowego wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych 
c) Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej 
d) Przedmiary robót 
e) Szczegółowa inwentaryzacja majątku drogowego 
f) Inwentaryzacja zagospodarowania terenu 
g) Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych 
j) Opracowanie informacji BIOZ 
k) Wszelkie inne opracowania i uzgodnienia, których przygotowanie może być niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych 
 

4. Przewiduje się czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na podstawie 
zleconej niniejszym zamówieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów 
dotyczące rozwiązań projektowych 

5. Przewiduje się sprawowanie nadzoru autorskiego  
6. Zamówienie, o którym mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających 

ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 
wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych. 
które miały miejsce pieniędzy dniem zawarcia umowy w prawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przez zawarciem umowy zobowiązaniu będzie 
złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia,  
w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia podstawowego 

 

15. WYTYCZNE OGÓLNE DLA PROJEKTANTA 
 
1. Dokumentację należy wykonać w języku polskim zgodnie z w/w obowiązującymi przepisami, normami, 

zasadami wiedzy technicznej. 
2. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane  

z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem 
wytycznych, warunków technicznych, uzgodnień, ekspertyzy, odstępstwa, oraz postępowaniami 
administracyjnymi, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 
jakiemu ma służyć. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego (nie dłużej niż 3 dni) 
udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów zgłaszane w trakcie postępowania przetargowego 
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie Opracowania. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej 
oraz dokonywania wizji lokalnych na miejscu i dokumentacji zdjęciowej w terenie w trakcie całego procesu 
projektowego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania, konstrukcyjne, materiałowe  
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, przekrojów wraz z dokładnym opisem oraz 
podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, 

6. Wszystkie zaproponowane rozwiązania projektowe należy na roboczo konsultować z Zamawiającym. 
7. Dokumentacja projektowa podlegać będzie ostatecznej akceptacji przez Komisję Oceny Dokumentacji 

Projektowej przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. 
8. Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami 

terenu objętego zakresem opracowania. 
9. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca 

zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty 
opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny 
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ofertowej. 
10. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową, przekaże oświadczenia o: 
a) kompletności opracowania, 
b) przygotowaniu opracowania w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
c) zgodności opracowania z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy                 

technicznej i normami, 
d) o zgodności (jednorodności) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz DWG  

z wersją papierową, 
e) przysługujących Wykonawcy do opracowania, będącego przedmiotem umowy, wyłącznych  

i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majątkowych), a w przypadku  posługiwania się 
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami lub podmiotami, dodatkowo o przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych przez tych projektantów na rzecz Zamawiającego oraz udzieleniu 
przez nich  zgody na wykonywanie praw zależnych w granicach określonych w Umowie, 

f) braku obciążenia praw do opracowania będącego przedmiotem umowy jakimikolwiek roszczeniami 
i prawami osób trzecich, 

g) wyrażeniu zgody na wykonywanie nadzoru autorskiego oraz oświadczeniami twórców dokumentacji 
sporządzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy, 

h) zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem 
architektoniczno-budowlanym, 

11. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację sieci podziemnych jak i innych 
urządzeń nadziemnych. 

12. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca będzie zobowiązany do 
uzyskania od właściciela danej sieci warunków technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego 
uzgodnienia dla projektu przebudowy kolidujących sieci. 

13. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, nie będącego własnością zamawiającego, 
Wykonawca powinien zamieścić informację o przebudowie sieci i urządzenia w standardzie uzbrojenia 
istniejącego. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu 
przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Projekt 
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, dla którego zakłada się podwyższenie standardu lub 
unowocześnienia obiektu i urządzenia może zostać opracowany tylko za zgodą Zamawiającego. 

14. W dokumentacji należy podać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość  
w tonach). Zamawiający informuje, że Wykonawca robót zobowiązany będzie do postępowania z odpadami 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); powyższe należy 
odpowiednio zapisać w dokumentacji projektowej, 

15. Projekt budowlany powinien zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia 
robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409.), 

16. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, w szczególności 
drzew. 

17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) powinny być opracowane na podstawie 
uzgodnionej Dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót . Zakres i sposób jej opracowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych warunków 
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.), 

18. Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń 
powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 29 i 30), 

19. W zakresie dokumentacji wykonawczej opracowanej przez Projektanta należy ująć wszystkie roboty  
niezbędne do wykonawstwa robót oraz  obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane  pozwalające  na 
sprawdzenie  poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to również przedmiarów robót  
i kosztorysów inwestorskich). 
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20. Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu w wersji 
elektronicznej. Następnie będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie 
zaszły w harmonogramie. 

21. Uzyskać decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 
zmianami: 
21.1. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających ewentualnego przełożenia sieci 

podziemnych należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, 
ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków projektanta należy ustalenie w/w terminów  
w instytucjach prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków 
właściciela sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy  
o drogach publicznych art. 39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. zmianami): 
 Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu  

o którym mowa w ust. 3 ustawy, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel w przypadku 
urządzeń i sieci, dla których decyzja na lokalizację została wydana po 09 grudnia 2003r. 

 Dla urządzeń umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem 09 grudnia 2003 r. koszt przełożenia urządzenia w związku z budową przebudową lub 
remontem drogi; ponosi zarządca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych 
parametrów technicznych urządzenia lub sieci. 

 Gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie - koszt 
ulepszenia ponosi właściciel 

21.2. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z przebudową drogi, należy przekazać 
Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez właściciela, 
wykonawca/projektant jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości przewidywanych 
kosztów z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących 

21.3 Na projektancie spoczywa obowiązek uzyskania decyzji zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację  
w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 

22. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym  
z nim terminie, w zależności od potrzeb minimum 3 Rady Techniczne na potrzeby Gminy Wrocław  
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego (tj. odpowiednio przez 
Gminę Wrocław). Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do 
którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych  
w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaże 
uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Dodatkowo Wykonawca 
przedstawi na pierwszej Radzie Technicznej harmonogram prac z uwzględnieniem terminów oraz będzie 
informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza 
się przesłanie harmonogramu w wersji elektronicznej. Pierwsza Rada Techniczna powinna odbyć się 
najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach 
Technicznych, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania  
w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane 
przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do 
zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez 
Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich 
zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące 
dla Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad 
Technicznych notatek ze spotkań. 

23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej na nośniku (CD-R, DVD+/-R lub pen-drive) w 4  kompletach, wraz z protokołem zdawczo-
odbiorczym oraz oświadczeniami, o których mowa w pkt 9.10. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji 
opracowania należy umieścić numerację danego egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić 
w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch 
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miejscach opakowania – z boku i z góry. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją 
papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja 
elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, 
podpisami projektantów itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część 
graficzną – format DWG i opisową – format DOCX i/lub XLSX) umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy 
użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego. 

24. Każdy rysunek techniczny wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez projektanta  
i sprawdzającego, każde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWiOR, przedmiary, kosztorysy 
inwestorskie mają być podpisane przez osobę sporządzającą. 

25. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji: 
 Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 
 Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny 

umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 

 W celu udostępnienia przez Zamawiającego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie 
Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego Wrocławia należy również przekazać 1 egzemplarz 
elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatów: GIS – SHAPE 
(preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny być przekazane w układzie 
współrzędnych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6). 
Ponadto organizacja ruchu docelowego przekazana w formie elektronicznej w wersji edytowalnej 
w programie AutoCAD nie nowszej niż 2008. 

26. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia funkcje/czynności spośród 
wskazanych poniżej: 

 prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 
 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 
 dostarczanie dokumentacji do urzędów 
 opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta 
 wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 
 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 
 wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki do 

klienta. 
 

16. KOORDYNACJA 
 

Projekt budowlany i wykonawczy skorelować z trwającym w opracowaniu projektem budowlanym na zlecenie 
Gminy Kąty Wrocławskie Wykonywanym przez Firmę Przemysław Drabik P&D Przemysław Drabik,  
ul. Odrodzenia 3/2, 56-120 Brzeg Dolny 
Link do przetargu w trybie projektuj i buduj dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 
robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci 
dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin.” 
-> https://katywroclawskie.logintrade.net/zapytania_email,41601,1d67a02d19aa864dc38b099359e48431.html 
Przydatne materiały [plan-Mokronos Dolny DW347 - wariant 1 i 2] – załącznik nr 3. 
 
17. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
Zgodnie ze wzorem umowy 
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18. PRZEPISY PRAWNE I NORMY  
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 
katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych 
poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki 
wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego. 
 
W razie potrzeby poniższe normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten 
fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 
 

1. Ustawy Prawo Budowlane ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 
1333 z późn. zm.) 

2. Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 471) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. 
zm.) 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, 
poz. 1729) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 
1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z 2019 r. ze zm 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  
z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami) 
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 poz.2603 

z późniejszymi zmianami) 
18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

późniejszymi zmianami) 
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19. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi 
zmianami); 

20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 2087 r.) 
21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
22. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1229) 
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 
26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 
735) 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118); 

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70); 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 
96, poz. 437); 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar 
pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi, 
oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400); 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz. U. Nr 279, poz. 2758); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640); 

36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573); 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 
U. Nr 138, poz. 1554); 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1490); 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71); 

41. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466). 
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42. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami); 

43. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z późniejszymi zmianami). 

44. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. 
poz. 782), 

45. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 695). 

46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71); [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
(sejm.gov.pl) 

47. Zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007r w sprawie zasad i trybu 
opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem 
podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (wraz z jego zmianami). 

48. Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju 
terenów zieleni Wrocławia  

49. Zarządzenie nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we 
Wrocławiu 

50. Zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Wrocławia z 21.02.2011r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t.  

51. Zarządzenie nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z 14.06.201 Or. w sprawie zasad udostępniania przez 
ZDiUM we Wrocławiu terenów, będących w jego zarządzie - gminnym jednostkom organizacyjnym oraz 
spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania 
do eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych inwestycji [załącznik OPZ nr 8] 

52. Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego,  
które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1987/V/16 w dniu 22 marca 
2016 r. https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-369-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html  

53. Standardy projektowe i wykonawcze  dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego rozszerzone 
o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH STANDARDÓW (Uchwała ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 
kwietnia 2021r.),https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-622-standardy_projektowe_i_wykonawcze.html 

 
UWAGA: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 
przepisów itp. oraz uwzględniać wszelkie wchodzące w życie nowelizacje na etapie 
realizacji Opracowania. 
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19. INNE INFORAMCJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Tabela nr 1 Spis załączników 
 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja fotograficzna 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór okładki dokumentacji projektowej 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Plan-Mokronos Dolny DW347 - wariant 1 i 2 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do wytycznych ZDiUM 

 


