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1. Informacje ogólne 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozyskaniem decyzji zezwolenia 
na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu” 
 
 
Zamawiający 
 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław  
 
oraz 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 
 
reprezentowani przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 
 

Definicje i skróty 

 
BZM - Biuro Zrównoważonej Mobilności 
DIiT - Departament Infrastruktury i Transportu 
IDW  - Instrukcja dla wykonawcy 
KODP - Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej przy WI sp. z o.o. 
KPPWM - Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta 
MKT -  Miejskie Kanały Teletechniczne 
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
MPWiK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
MPZP  -  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
OPZ  -  Opis przedmiotu zamówienia 
PB  - Projekt Budowlany 
PW  -  Projekt Wykonawczy 
RO - Rada Osiedla 
SIWZ -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
STWiORB -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
WCS  - Wrocławskie Centrum Sportu 
WI  - Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 
WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej 
ZDiUM  - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ZZM -  Zarząd Zieleni Miejskiej 
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2. Opis i zakres zamówienia 

 
W ramach zamówienia należy opracować: 

 

2.1 Koncepcję układu drogowego 

2.2 Dokumentację projektową (oraz uzyskać decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem 
natychmiastowej wykonalności z podziałem na etapy wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności), w tym 
 

 
2.2.1. Prace przygotowawcze 
 
a) Pozyskanie map do celów projektowych 
b) Koncepcja układu drogowego z uwzględnieniem jezdni W3 dla etapu docelowego 
c) Omówienie opracowanej koncepcji przy współudziale jednostek miejskich: BZM, WIM, WWE, MPWiK S.A. ZDiUM, 

ZZM oraz WKS Śląsk Wrocław, a następnie z przyległymi do Inwestycji RO wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii 
jednostek Gminy Wrocław, RO oraz klubu sportowego celem przystąpienia do opracowania: 

 
2.2.2 Projekt budowlany 

a) Projekt zagospodarowania terenu  
b) Projekt architektoniczno – budowlany 
c) Projekt techniczny 
 
2.2.3 Projekt wykonawczy: 

a) Branży drogowej ( jezdnia i miejsca postojowe) 
b) Branży konstrukcyjnej (most nad rzeką Ługowiną) 
c) Branży sanitarnej (sieć wodociągowa, sieć sanitarna, sieć deszczowa)  
d) Branży elektrycznej oświetlenie drogowe 
e) Branży teletechnicznej MKT 
f) Branży teletechnicznej DIP 
g) Branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
h) Branża zieleń w tym: 

- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
- Projekt ochrony drzew na terenie budowy  
- Analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew 
- Projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

i) Branża mała architektura 
 
Inne opracowania: 

a) Badania geologiczne / geotechniczne podłoża gruntowego  
b) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego 
c) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport oddziaływania na środowisko 
d) Projekt zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
e) Uzyskanie decyzji środowiskowej 
f) Uzyskanie decyzji archeologicznej 
g) Przedmiar robót  
h) Kosztorys inwestorski  
i) Kosztorys ofertowy 
j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
k) Wizualizacja  
 
Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
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przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na 
budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego. 

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

3.1. Opis ogólny 

Zakresem opracowania jest inwestycja Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu: 
specjalistyczny obiekt sportowy, który ma służyć zarówno szkoleniu regionalnemu, jak i centralnemu. WCS ma służyć 
również organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej. 
Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest: 

a) cel sportowy - przede wszystkim zwiększenie przestrzeni sportowej służącej celom strategicznym rozwoju 
polskiej piłki nożnej, a także zabezpieczeniu potrzeb szkoleniowych drużyn Śląska Wrocław. 

Inwestycja docelowo składać się będzie z trzech obszarów: obszaru sportowo-rekreacyjnego, obszaru edukacyjnego 
oraz obszaru komercyjnego. Dodatkowe cele, które związane są z realizacją wszystkich trzech obszarów inwestycji to: 

b) cel edukacyjny - stworzenie warunków do nauki dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców Wrocławia 
i Aglomeracji Wrocławskiej 

c) cel społeczny - opracowanie oferty sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców Wrocławia, oraz przestrzeni 
wpisującej się w projekt modelowego osiedla Nowe Żerniki - WUWA2) 

d) cel komercyjny - stworzenie biznesowego fundamentu działalności ośrodka 

Cały kompleks projektowanego WCS zajmować będzie 23,68 hektarów. Na tej powierzchni planowane jest m.in. 11 

boisk, w tym cztery z nawierzchnią sztuczną. 

Jako uzupełnienie boisk projektuje się zaplecze socjalno-administracyjne dla wszystkich drużyn WCS  

w postaci budynków szatniowo-sanitarnych, stanowiących kompleksowe zaplecze dla tego typu obiektów. 

Część sportowo-rekreacyjna ma obejmować również tereny, które służyć będą mieszkańcom Wrocławia oraz 

wszystkim sportowcom korzystającym z infrastruktury sportowej. 

Sportowy charakter inwestycji podkreśla plan utworzenia dodatkowej infrastruktury sportowej, oprócz boisk do piłki 

nożnej. Będą to: boiska do koszykówki i siatkówki, skate park, sportowe place zabaw, siłownia zewnętrzna oraz tereny 

do wypoczynku nad rzeką Ługowiną. 

Część sportowo-rekreacyjna wraz z rzeką Ługowiną będą zajmowały 18,54 ha. Zlokalizowane są one centralnie na 

terenie przeznaczonym pod projektowaną inwestycje. 

Część edukacyjna zawiera projekt szkoły mistrzostwa sportowego SMS Junior (podstawówka i liceum), do 

której uczęszczać ma około 700 młodych sportowców wielu dyscyplin: piłka ręczna i nożna, siatkówka, judo, tenis 

stołowy i koszykówka. Planowana jest również budowa internatu (80 miejsc) dla najbardziej uzdolnionych sportowców 

spoza Wrocławia. Szkoła wraz z internatem oraz infrastrukturą ją obsługującą o powierzchni 2,76 ha zlokalizowana 

została w północno-zachodniej części terenu inwestycji.  

Część komercyjna WCS będzie stanowić jej biznesowy fundament. Obiekty kubaturowe, komercyjne 

zlokalizowane są od wschodniej strony terenu inwestycji, wzdłuż Alei Architektów. Pod cele komercyjne przeznaczono 

2,38 ha.  
 

 

droga W1 

Lp. nr 
działki 

AM obręb Właściciel 

1 12/1 AR_23 Żerniki ZDiUM 

2 12/6 Gmina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strona 5 z 28 
Zadanie nr 07000 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi 

Wrocławskiego Centrum Sportu 

 
 

droga W2 

Lp nr 
działki 

AM obręb Właściciel 

1 12/6 AR_23 Żerniki Gmina 
2 1/2 AR_27 ZZM 

3 10 Gmina 
4 11 Gmina 

5 12 ZDiUM 
6 14 Gmina 
7 16/2 Osoba prywatna 
8 17/2 Gmina 
9 18/2 ZDiUM 
10 19/10 Osoba prywatna 

11 21/2 Gmina 
12 30/2 Gmina 

13 31/4 Osoba prywatna 
14 4 Gmina 
15 5 Gmina 
16 9 Gmina 
 
 
 

 
 

droga W3 

Lp nr 
działki 

AM obręb Właściciel 

1 62/68 AR_10 Żerniki Gmina 
2 20/2 AR_20 ZDiUM 
3 23/2 ZDiUM 
4 23/3 Gmina 

5 24/1 Gmina 

6 24/2 Gmina 
7 1 AR_21 PGW Wody Polskie 
8 19/1 ZDiUM 
9 19/2 Gmina 
10 4/2 Gmina 
11 5 ZDiUM 
12 6/4 Gmina 

13 1/3 AR_22 ZDiUM 

14 2/8 Gmina 
15 12/6 AR_23 Gmina 
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droga W4 

Lp nr  
działki 

AM obręb Właściciel 

1 18/3 AR_20 Żerniki Gmina 

2 18/4 ZDiUM 

3 18/5 Gmina 

4 18/6 ZDiUM 

5 18/7 Gmina 

6 18/8 ZDiUM 

7 18/9 Gmina 

8 19/1 Gmina 

9 19/2 Gmina 

10 20/1 ZDiUM 

11 20/2 ZDiUM 

12 21 Gmina 

13 22/1 ZDiUM 

14 22/2 Gmina 

15 23/1 ZDiUM 

16 23/2 ZDiUM 

17 23/3 Gmina 

18 24/2 Gmina 

19 10 AR_21 Osoba prywatna 

20 11/1 Gmina 

21 13/1 ZDiUM 

22 14/1 ZDiUM 

23 17/1 ZDiUM 

 
 

 
ciąg pieszo - rowerowy 

Lp 
nr 

działki 
AM obręb Właściciel 

1 1 

AR_21 

Żerniki 

PGW Wody Polskie 
2 10 Osoba prywatna 
3 11/1 Gmina 
4 6/4 Gmina 
5 7 ZDiUM 
6 1/3 

AR_22 

ZDiUM 
7 2/1 Gmina 
8 2/8 Gmina 
9 6 ZDiUM 

10 7/2 Gmina 
11 11 

AR_27 

Gmina 
12 12 ZDiUM 
13 16/2 Osoba prywatna 
14 2/1 Gmina 
15 2/2 Gmina 
16 3 ZDiUM 
17 4 Gmina 
Tab. 1 Szacowane zestawienie nieruchomości pod układ drogowy 
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3.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Na części przedmiotowego terenu w zakresie ul Architektów na długości ok 500,0 m ustanowiony jest MPZP nr 674 
przyjęty Uchwałą Nr XLVI/1219/21 z dnia 25 listopada 2021 r. 
 
 

4. Opis stanu istniejącego 

WCS planowane jest na gruncie gminy Wrocław, na osiedlu Nowe Żerniki, w okolicach Stadionu Wrocław. Bliskość linii 
kolejowej (stacja Wrocław Żerniki), portu lotniczego oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, autostrady A4 i drogi 
ekspresowej S8 umożliwi dogodny dojazd do obiektu z każdego rejonu Polski. 
Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję jest obszarem płaskim, pozbawionym zieleni wysokiej. Aktualnie jest 
on użytkowany rolniczo. Istniejącymi elementami kolidującymi z projektowaną inwestycją są: napowietrzna linia 
energetyczna 110 kV biegnąca ze wschodu na zachód oraz rzeka Ługowina dzieląca teren inwestycji z południa na 
północ. 
Napowietrzną linię energetyczną na obszarze inwestycji należy skablować, a trasę kabla poprowadzić, żeby nie 
stanowiła kolizji z elementami projektowanego zagospodarowania terenu ( zakres projektu WKS Śląsk Wrocław)  
Rzeka Ługowina zostanie włączona w projektowane zagospodarowanie terenu i będzie stanowiła dodatkową atrakcję 
terenów sportowo-rekreacyjnych. 
Na północ od projektowanego kompleksu „Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław" znajduje się kompleks urbanistyczny 
WUWA2. Jest to modelowe osiedle nawiązujące do historycznego założenia wystawy WuWa z 1929 r. Projektowany 
kompleks wpisuje się w idee osiedla modelowego stanowiąc jego kontynuację, zakładające: 
• przestrzenie publiczne służące mieszkańcom: integracja, rekreacja 
• usługi podstawowe: opieka nad dzieckiem, edukacja, handel, gastronomia 
• bezpieczeństwo 
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
• ekologia, minimalizacja wydatków eksploatacyjnych 
• optymalizacja komunikacji - współdziałanie z systemem komunikacji miejskiej 
 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny 
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5. Opis projektowanych rozwiązań  

5.1. Ogólne wytyczne  
Zadanie na roboty budowlane zostanie zlecone w przetargu nieograniczonym z dofinansowaniem ze środków 

zewnętrznych pochodzących m. in. dotacji. W związku z tym, że przepis art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ma charakter przepisu lex specialis, oznacza to, iż w każdym przypadku, gdy Wykonawca ma możliwość 
opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi to musi tak postąpić!, a jeśli nie 
powinien zamieścić sformułowanie „lub równoważny” (art. 99 ust. 5 PZP). 

Przy projektowaniu oraz budowie dróg należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 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.  

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ramach procedury ZRID i po zrealizowaniu musi być drogą 
publiczną, w związku z powyższym w przypadku rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami należy uzyskać 
stosowne odstępstwo. 

Dla zapewnienia obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu niezbędne jest zaprojektowanie i realizacja układu 
dróg łączącego obiekt z istniejącym układem drogowym: od strony północnej z aleją Architektów, od zachodu z ul. 
Żernicką oraz od wschodu z ul. Szczecińską. 
Biorąc powyższe pod uwagę na nowy układ obsługujący powinny składać się elementy oznaczone na poglądowej mapie 
symbolami W1, W2, W3, W4. Ulice powinny zawierać odwodnienie, oświetlenie oraz MKT. 
 

 

 
Rys.2 Plan orientacyjny układu drogowego 
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5.2. Branża drogowa 

 
Projektowany teren Wrocławskiego Centrum Sportu komunikacyjnie obsługiwany będzie od wschodu z alei Architektów 
ulicy zbiorczej, od południa i zachodu planowana jest obsługa drogami dojazdowymi i lokalnymi podłączonymi do 
istniejącego układu ulic publicznych – al. Architektów, ul. Żernickiej i ul. Szczecińskiej.  
 
5.2.1. Ulica W1– kontynuacja alei Architektów w kierunku południowym od skrzyżowania z ul. Tadeusza 

Brzozy do ulicy W3: 
 

a) Należy przyjąć parametry dla drogi klasy Z, 
b) Docelowy pas drogowy o szerokości około 55m, (jako kontynuacja szerokości wskazanej w obowiązującym 

mpzp na odcinku północnym), 
c) Dla ulicy w wariancie realizacyjnym należy zaprojektować następujące wyposażenie: 

 jezdnia o szerokości 7,0 m, 

 pas zieleni ze szpalerem drzew o szerokości, co najmniej 5,0m, 
 droga dla rowerów szerokości 2,5m, 
 pas zieleni separujący drogę dla rowerów od chodnika wyposażony w zieleń wysoką, 
 chodnik o szerokości, 3,5m w nawiązaniu do przekroju istniejącego na północnym odcinku Alei), 

 poszczególne elementy ulicy należy projektować, jako kontynuację już istniejących elementów 
wyposażenia alei Architektów na odcinku powyżej skrzyżowania z ul. T. Brzozy 

 elementy błękitno-zielonej infrastruktury  
d) Dla ulicy należy wprowadzić oświetlenie, MKT oraz odwodnienie z uwzględnieniem Zarządzenia Prezydenta nr 

1158/19 w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019r., 
e) Należy zaprojektować podłączenia dróg podrzędnych w miejscach skrzyżowań z drogą dojazdową 4KDD oraz 

lokalną 1KDL zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą  
Nr XLVI/1219/21 z dnia 25 listopada 2021 r. 

f) Należy przewidzieć lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej  
 
5.2.2. Ulica W2 – ulica stanowiąca przedłużenie W1 w kierunku ul. Szczecińskiej  
 

a) Ulica o klasie lokalnej stanowiąca połączenie W1 z ul. Szczecińską, 
b) Dla ulicy w wariancie realizacyjnym należy zaprojektować następujące wyposażenie: 

 jezdnia o szerokości 6m, 
 na odcinku od ulicy W3 do ciągu pieszo–rowerowego (pkt 5.2.5.ppkt a.).przekrój z jednostronnym 

wyposażeniem dodatkowym tożsamym jak dla ulicy W1  
 na odcinku od ciągu pieszo–rowerowego (pkt 5.2.5.ppkt a.) jezdnia z ciągiem pieszo-rowerowym  

o szerokości, co najmniej 4,0 m od strony linii kolejowej będącym kontynuacją ciągu pieszo- 
rowerowego z (pkt 5.2.5.ppkt a.). 

c) Ulicę należy włączyć do jezdni ul. Szczecińskiej w miejscu obecnego zjazdu na drogę techniczną AOW; 
d) Należy zaprojektować podłączenie ulicy do ul. Szczecińskiej w formie skrzyżowania prostego z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa przejazdu kolejowego. Teren jest w zarządzie GDDKIA. 
Należy przeanalizować możliwość podłączenia poza odcinkiem oddziaływania skrzyżowania ul. Szczecińskiej  
z linią kolejową lub ograniczyć relacje skrętne (np. brak lewoskrętu od strony południowej ul. Szczecińskiej), 

e) Należy zaprojektować elementy uspokojenia ruchu  
 
5.2.3. Ulica W3 – łącznik pomiędzy ulicami W1/W2  a ulicą W4  

 
a. Ulica o charakterze reprezentacyjnym – należy założyć klasę lokalną,  
b. Szerokości pasa drogowego 30,0 m w liniach rozgraniczających;  
c. Ulicę należy zaprojektować koncepcyjnie w pełnym przekroju uwzględniającym wszystkie niezbędne elementy 

docelowej ulicy; 
d. Dla obsługi planowanej inwestycji Wrocławskiego Centrum Sportu należy zrealizować ulicę z jednostronnym 

wyposażeniem od strony obiektów sportowych oraz pozostawieniem rezerwy na pozostałe elementy po stronie 
północnej;  

e. Ulicę w pełnym przekroju należy zaprojektować z poniższym wyposażeniem: 
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 Jezdnia o szerokości 6,0m, 
 Obustronne chodniki,  

 po stronie południowej: droga dla rowerów o szerokości 2,5 m, chodnik o szerokości, co najmniej 2,0 
m, pas zieleni separującej umożliwiającej wprowadzenie obiektów bioretencji pomiędzy chodnikiem  
a drogą dla rowerów, miejsca postojowe przyuliczne w układzie prostopadłym wraz zielenią wysoką  
w układzie drzewo co 4 miejsca postojowe, 

f. Po stronie północnej pas zieleni szerokości umożliwiającej usytuowanie obiektów bioretencji oraz szpaleru 
drzew; 

g. W strefach wjazdowych, – czyli w miejscach włączenia dróg wewnętrznych na parkingi (30m w każdą stronę od 
osi wjazdu głównego oraz 15m od osi wjazdów podrzędnych) powinny być usytuowane wyłącznie miejsca 
postojowe dla niepełnosprawnych, parkingi rowerowe oraz zieleń, 

h. W strefie 40 m od rzeki Ługowiny nie powinno być miejsc postojowych przyulicznych, a wygospodarowane pasy 
zieleni przyulicznej przeznaczone wyłącznie na zieleń, w tym zieleń wysoką, 

i. Należy zaprojektować lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej przy planowanym Centrum – przy 
uwzględnieniu stref wejściowych do obiektu – w formie zatok 

j. Należy zaprojektować elementy uspokojenia ruchu: progi wyspowe lub wyniesione miejsca zjazdów 
 
5.2.4. Ulica W4 – odcinek ulicy pomiędzy ulicą W3 a ul. Żernicką  
 

a. Ulica klasy D prowadzona z wykorzystaniem obecnego pasa drogowego i z poszerzeniem na stronę zachodnią; 
b. Docelowa szerokość pasa drogowego 25m; 
c. Obecną jezdnię należy wykorzystać dla prowadzenia ruchu rowerowego, 
d. Przy drodze dla rowerów należy doprojektować chodnik,  
e. Jezdnię należy zaprojektować w nowym przebiegu po stronie zachodniej obecnej jezdni – o szerokości 6 m, 
f. Po stronie zachodniej należy zaprojektować także pas zieleni ze szpalerem drzew oraz pozostawić rezerwę na 

chodnik,  
g. Podłączenie układu drogowego do ul. Żernickiej należy zaprojektować w formie skrzyżowania prostego, 
h. Należy zaprojektować elementy uspokojenia ruchu 

 
5.2.5. Ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, chodniki 

 
a. Należy zaprojektować samodzielny ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od ulicy W4 do ulicy W2 o szerokości, 

co najmniej 4m prowadzony wzdłuż południowej granicy obszaru planowanego pod inwestycję sportową  
w powiązaniu z zagospodarowaniem terenu WCS oraz planowanych stref wejściowych na teren obiektu. 
Wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego należy zaprojektować nasadzenia zieleni wysokiej oraz jednostronne 
oświetlenie 

b. W ramach ul. Żernickiej od ulicy W4 do przejazdu kolejowego należy przewidzieć dobudowę drogi dla rowerów 
o szerokości 2,5m do wysokości ciągu pieszo – rowerowego (pkt 5.2.5.ppkt a.). 

c. Należy zaprojektować wygodne dojścia piesze do peronów stacji Wrocław Żerniki oraz przystanków 
autobusowych w ciągu ul. Żernickiej. 

d. Należy zaprojektować powiązanie piesze zewnętrznych peronów stacji Wrocław Żerniki z terenem WCS. 
Sugeruje się zaprojektowanie dodatkowego wejścia do obiektów od strony przystanku kolejowego i peronów. 
Projektowane dojście piesze należy powiązać z ciągiem pieszo – rowerowym – (pkt 5.2.5.ppkt a.). 

e. Zaprojektować oświetlenie uliczne, w przypadku projektowania chodników słupy latarni zaprojektować poza 
chodnikami - z zachowaniem skrajni drogowej. 
 

5.2.6. Miejsca postojowe 
 

a. Obszar inwestycji jest usytuowany poza terenami o intensywnej zabudowie i dlatego ma obecnie bardzo słabe 
warunki dostępności komunikacyjnej. Należy przyjąć, że dla bilansowania potrzeb parkingowych dla inwestycji 
sportowej niezbędne jest zorganizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie wg  
wskaźnika: 

a. dla terenowych obiektów sportowych 10 miejsc postojowych na 100 miejsc dla użytkowników lub 
miejsc dla widzów, 

b. dla krytych urządzeń sportowych 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. 
b. Część niezbędnej liczby miejsc postojowych należy zorganizować na terenie obiektu, a część z nich może być 

zbilansowana w ramach pasa postojowego wzdłuż ulicy W3 – po stronie planowanego obiektu Szacuje się, że 
od strony obiektu można zaprojektować około 125 m.p. 
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c. Należy zaprojektować miejsca postojowe dla rowerów w formie stojaków U-kształtnych i zlokalizować je na 
terenie obiektu, jak najbliżej kompleksu boisk. 

d. Należy zaprojektować miejsca postojowe dla autokarów – rozważyć w pierwszej kolejności ich realizację na 
terenie obiektu, a alternatywnie w obrębie pasów drogowych ulic W3 lub W4. 

 
5.3. Branża konstrukcyjna  
 
Na przedmiotowym terenie należy zaprojektować most nad rzeką Ługowiną.  
PGW Wody Polskie Nadzór Wodny we Wrocławiu informuje, że w celu uzyskania uzgodnienia dotyczącego rzeki 
Ługowina (dz. nr 1 AM-21, obręb Żerniki) dla przedmiotowego zadania należy dostarczyć do tut. Nadzoru dokładną 
lokalizację planowanego obiektu mostowego, technologię realizacji projektu, podstawowe parametry projektowanego 
obiektu, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rysunki przedstawiające obiekty mostowe (rzut, przekrój podłużny oraz 

poprzeczny), sposób umocnienia i zabezpieczenia skarp brzegowych. 
Zamawiający preferuje obiekt mostowy o konstrukcji skrzynkowej, żelbetowy, ze wspornikami pod płyty przejściowe.  
Konkretne rozwiązania projektowe należy uzgodnić w Zespole Inżynieryjnym ZDiUM 
 

5.4. Branża sanitarna 
 
5.4.1. Kanalizacja deszczowa 
 
Projekt zagospodarowania wód opadowych powinien zawierać: 

a) 2 wariantową analizę (koncepcję) możliwości zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendację najbardziej optymalnego rozwiązania, 

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

W zakresie projektu znajdują się następujące urządzenia wodne  
- rów R-1 zlokalizowany na działce nr 1/2 AM-27 obręb Żerniki,  
- rów R-60 zlokalizowany na działkach nr 57/3, 57/2, 78/1, 84/1, 85/1, 89/2 AM-24, 50/32, 50/31, 50/10, 50/20 AM-9, 
62/67 AM-10 obręb Żerniki oraz  
- rów R-16 zlokalizowany na działkach nr 50/10, 50/28, 50/26, 50/27 AM-9 obręb Żerniki.  
Na działkach nr 88/1, 88/2 AM-24 obręb Żerniki występują urządzenia wodne w postaci rowów przydrożnych, na 
działkach nr 25, 26 AM-27, 29, 23/2, 23/1 AM-24 obręb Żerniki mogą wystąpić urządzenia wodne w postaci rowów, które 
nie widnieją w ewidencji. W celu uzyskania uzgodnień dotyczących przedmiotowych rowów, należy zwrócić się do ich 
właścicieli 
Zamawiający zwraca uwagę, że obszar objęty opracowaniem dokumentacji położony jest w dolinie Ługowiny, w rejonie, 
której od lat obserwuje się trudności z odpowiednim zagospodarowaniem wód opadowych i tym samym projektowaniem 
odwodnienia dla lokalizowanych inwestycji. 
Wobec powyższego przy projektowaniu systemu odwodnienia należy brać pod uwagę następujące zagadnienia: 

a. Należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu, jako naturalne obiekty 
retencji wód opadowych i roztopowych, 

b. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuowanie ciągów komunikacyjnych powyżej roślinności, celem 
umożliwienia grawitacyjnego spływu wód opadowych na tereny zielone, 

c. Należy w maksymalny sposób wykorzystać zieleń do funkcji retencji i ewapotranspiracji, poprzez zastosowanie 
muld chłonnych, wypustek ulicznych 

d. Należy zabezpieczyć drogę przed negatywnym wpływem podtapiania drogi poprzez muldy zlokalizowane przy 
drodze 

e. Należy w możliwie największym stopniu stosować nawierzchnie przepuszczalne gwarantujące zatrzymanie 
deszczu w miejscu opadu na podłożach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących bądź 
uniemożliwiających kompaktację gleby) umożliwiając uzupełnienie poziomu wód gruntowych, 

f. Wskazane jest zastosowanie pomiędzy ciągami komunikacyjnymi pasów zieleni rozdzielającej, służących 
zagospodarowaniu wód opadowych, 

g. W elementach bioretencji 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, 



 

Strona 12 z 28 
Zadanie nr 07000 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi 

Wrocławskiego Centrum Sportu 

• sadzić rośliny w dużym zagęszczeniu (zgodnie ze sztuką ogrodniczą, uwzględniając jednocześnie 
optymalne warunki dla wzrostu projektowanych gatunków roślin) w celu uzyskania natychmiastowego efektu 
użytkowego i estetycznego 

 

h. Wskazane jest stosowanie rozwiązań zapewniających gospodarcze wykorzystanie wód opadowych (np. 
zbiorniki retencyjne otwarte lub zamknięte), 

Ponadto należy stosować rozwiązania zgodne z: 
1. Zarządzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie gospodarowania wodami 

opadowymi we Wrocławiu 
2. Zarządzeniem nr 2789/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 202 r. w sprawie Standardów planowania  

i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury  
3. Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia  
Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi  
z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2017r. 
 

5.4.2. Sieć drenarska 

 
Na przedmiotowym terenie może występować niezinwentaryzowana sieć drenarska. W przypadku natrafienia na 
niezinwentaryzowaną sieć drenarską przy wykonywaniu robót ziemnych związanych ze zmianą zagospodarowania, 
uzbrajaniem terenu i realizacją obiektów budowlanych, koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu 
drenarskiego w sposób umożliwiający dalsze jego działanie.  
Ewentualne prace związane z przebudową istniejącego systemu drenarskiego należy prowadzić w porozumieniu i pod 
nadzorem pracowników MPWiK S.A  
Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli 
gruntów. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych jak również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich 
odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki) stosownie do art. 389 pkt. 6 w/w ustawy, wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego. 
Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych 
właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku 
spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku 
spółek wodnych. 

 

5.4.3. Sieć wodociągowa 

 

W zakresie sieci wodociągowej należy: 
1. Zaprojektować sieć wodociągową DN250 mm w nowoprojektowanej ulicy, stanowiącej kontynuację al. Architektów  

w kierunku południowym, od skrzyżowania z ul. Tadeusza Brzozy z nawiązaniem do istniejącej magistrali 
wodociągowej DN500 mm zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej. Sieć wodociągową należy zaprojektować  
w nawiązaniu do koncepcji zarejestrowanej w MPWiK S.A. pod nr 7640-W-Nowe Żerniki WUWA 2, odcinek 
o łącznej długości ok. 1 145 m. 

2. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Brzozy do istniejącej magistrali wodociągowej DN500 mm 
zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej pozostawić po wschodniej stronie ul. Architektów strefę pod budowę sieci 
wodociągowej w nawiązaniu do koncepcji zarejestrowanej w MPWiK S.A. pod nr 7640-W-Nowe Żerniki WUWA 2. 

3. Na ww. sieci DN250 mm należy zaprojektować punkt pomiarowy: 
1) Projekt punktu pomiarowego DMA złożony z: 

 komory pomiarowej - szczelnej (wraz z przejściami); 
 zasuw F5 o DN odpowiedniej dla DN wodociągu, oddalonych od zewn. ścian komory o 1,0 m (zasuwy poza 

komorą); 
 kształtek FF PEHD (łączących zasuwy z armaturą w komorze) - DN i długość wymaga uzgodnienia; 
 redukcji PEHD - ich konieczność wystąpienia i DN wymaga uzgodnienia; 
 kompensatora - DN wymaga uzgodnienia - ustawionego w połowie jego zakresu, tj. pomiędzy minimalną 

(Lmin), a maksymalną (Lmax) jego długością; 
 kształtki FF PEHD wraz z dogrzanym siodłem i odejściem pod kołnierz DN50 - DN i długość wymaga 

uzgodnienia. Dodatkowo zasuwa F5 DN50 wraz ze ślepą kryzą na kształtce FF; 
 kształtki FF PEHD (w miejsce której MPWiK zamontuje swój przepływomierz) - DN i długość wymaga 

uzgodnienia; 

 elementów wspierających armaturę i kształtki w komorze; 
 szafki sterowniczej/obudowy termoutwardzalnej na powierzchni terenu; 
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 rury przewodowej PEHD DN50 na przewody/kable - łączącej komorę z szafką sterowniczą (zastosować 
przejścia szczelne). 

2) Projekt punktu pomiarowego wymaga szczegółowego uzgodnienia z Zakładem Eksploatacji Sieci (TE) 
MPWiK S.A. Wrocław. 

3) Punkt Pomiarowy należy zaprojektować możliwie blisko magistrali DN500 żel. (położonej wzdłuż linii kolejowej), 
ale nie bliżej niż 7,5 m. 

4) Pomiędzy magistralą DN500 żel, a punktem pomiarowym nie może być żadnych rozgałęzień sieci i przyłączy - 
dopuszcza się jedynie odejście pod hydrant. 

4. W ulicy W2, W3 i W4 należy pozostawić strefę pod budowę sieci wodociągowej w nawiązaniu do istniejącej 
infrastruktury. 

 

5.4.4. Sieć sanitarna 

 
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej należy: 
1. W nawiązaniu do koncepcji zarejestrowanej w MPWiK S.A. pod nr 7642-Ks-os. Nowe Żerniki WUWA 2, 

zaprojektować: 
1) sieć kanalizacji sanitarnej KS300 w nowoprojektowanej ulicy, stanowiącej kontynuację al. Architektów 

w kierunku południowym, od skrzyżowania z ul. Tadeusza Brzozy do skrzyżowania z ul. Witolda Lipińskiego, 
odcinek o łącznej długości ok. 145 m, 

2) sieć kanalizacji sanitarnej KS250 w nowoprojektowanej ulicy, stanowiącej kontynuację al. Architektów 
w kierunku południowym, od skrzyżowania z ul. Witolda Lipińskiego do skrzyżowania z terenem oznaczonym 
na rysunku planu MPZP 674 symbolem 1KDL, odcinek o łącznej długości ok. 166 m, 

3) sieć kanalizacji sanitarnej KS200 w nowoprojektowanej ulicy, stanowiącej kontynuację al. Architektów 
w kierunku południowym, od skrzyżowania z terenem oznaczonym na rysunku planu MPZP 674 symbolem 
1KDL do granicy opracowania stanowiącej granicę obowiązującego MPZP 674, odcinek o łącznej długości 
ok. 180 m, 

4) Ww. sieci należy zaprojektować z uwzględnieniem sięgaczy KS200 do planowanych ulic i sięgaczy 150 mm do 
posesji, o łącznej długości ok. 90 m, 

2. W ulicy W2 zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej KS300/KS250 od istniejącej KS400 zlokalizowanej na 
wysokości obecnego zjazdu na drogę technologiczną AOW (od strony ul. Szczecińskiej) do skrzyżowania ulic W1 
/W2/ W3 . 

3. W ulicach W1 (w obszarze nieobjętym ww. koncepcją), W3 i W4 należy pozostawić strefę pod budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury. 

 

 
W opracowanej dokumentacji dla sieci wod.-kan.i kanalizacji deszczowej należy uwzględnić: 
 

a. Średnicę sieci wodociągowej należy ustalić na podstawie obliczeń hydraulicznych, zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).  

b. Sieć wodociągową należy projektować w sposób gwarantujący odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności 
w hydrantach ppoż. zgodnie z wymogami obowiązującymi dla sieci komunalnych w  pasie istniejących 
i projektowanych dróg oraz zgodnie z obowiązującymi w MPWiK wytycznymi „Miejskich sieci i przyłączy oraz 
obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

c. Dokumentację projektową należy opracować z zachowaniem aktualnie obowiązujących w  MPWiK S.A. 
„Wytycznych projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i przyłączy oraz 
obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych” wraz z  załącznikami dostępnymi na stronie internetowej - 
https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne. 

d. Szczegóły rozwiązań technicznych dotyczących sieci wod.-kan. przewidzianych do budowy i  przebudowy 
należy konsultować z MPWiK na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

e. Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celów projektowych, 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spełniający warunki zawarte w  „Wytycznych projektowania 
i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i  przyłączy oraz obiektów wodociągowych 
i kanalizacyjnych” obowiązujących w MPWiK należy przedłożyć w  dwóch egzemplarzach do uzgodnienia 
w MPWiK S.A. Do projektu należy dołączyć decyzję o  warunkach zabudowy i zagospodarowaniu obszaru, 
na którym planowana jest inwestycja oraz mapkę ewidencji gruntów z wrysowaną trasą sieci wraz z wykazem 
właścicieli i  władających.  

f. Warunkiem uzyskania uzgodnienia branżowego sieci jest m.in. załączenie dokumentacji projektowej w formie 
elektronicznej, identycznej z wersją papierową (w formacie pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmującego cały 



 

Strona 14 z 28 
Zadanie nr 07000 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi 

Wrocławskiego Centrum Sportu 

zakres projektowanej sieci w formacie dxf (obsługiwanym przez ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich 
georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG: 2177 układzie współrzędnych PUWG_2000_Strefa_6. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy, wraz ze schematami 
folderów, dostępne są na stronie internetowej https://www.mpwik.wroc.pl/ pod zakładką: strefa 
klienta/przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej/wytyczne.  

g. W przypadku projektowania sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych, 
do dokumentacji projektowej podlegającej uzgodnieniu w MPWiK należy dołączyć oświadczenie właścicieli tych 
działek o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz MPWiK.. 

h. Projekt sieci wodociągowej powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę ppoż. 
i. Do dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarządzie 

Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we  Wrocławiu należy dołączyć 
uzgodnienie MPWiK S.A. 

 

5.5. Branża energetyczna 

5.5.1. Oświetlenie 

a. Zgodnie z normą PN-EN 13201: 2016 – Oświetlenie dróg dla projektowanego oświetlenia należy przyjąć klasę 
oświetlenia M4 o następujących podstawowych parametrach: 
- minimalna średnia luminancja jezdni Lśr = 0,75 cd/m2; 
- minimalna równomierność luminancji jezdni Lmin/Lśr = 0,4. 

b. Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowej szafki oświetleniowej (jednej lub więcej). W zakresie wydania 
warunków przyłączenia należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. we Wrocławiu. 

c. 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 w jednym rowie z 
kablem oświetleniowym bednarkę ocynkowaną, co najmniej 30x4 mm, do której następnie należy przyłączyć 
metalowe konstrukcje latarni. Należy wykonać kablowe połączenie rezerwowe do najbliższej istniejącej latarni 
przy al. Architektów. 

d. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED. Proponujemy oprawy wyposażyć  
w system inteligentnego sterowania zgodnie z załącznikiem „Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii 
diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco- sterującego oświetleniem”.  

e. 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 „Winel” lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach). 

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

połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem technicznym. 
h. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy. 
i. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić w Wydziale Architektury  

i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 
j. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką antyplakatową  

i antygraffiti o wysokości do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” 
lub inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5 m wykonawca 
powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w ZDiUM we Wrocławiu. 

k. 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. 

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

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

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

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

 

5.6. Branża teletechniczna 
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5.6.1. Miejskie Kanały Teletechniczne 

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/?id=88,  

w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania” 
d. W całym zakresie budowy układu drogowego zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur osłonowych 

2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli światłowodowych z zainstalowaną rurą 
światłowodową HDPE40/3,7 oraz jedną prefabrykowaną foliowaną wiązką mikrorur 7x10/1,0) po jednej stronie 
ulicy z przejściami poprzecznymi w celu obsługi drugiej strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów 
obszarów przeznaczonych pod inwestycje. 

e. Projektowane MKT połączyć z istniejącymi w al. Architektów – lokalizacja wg załącznika nr 12. 
f. Zastosować studnie SKR-1 jako przelotowe i SKO-2g jako rozgałęźne oraz przy przejściach poprzecznych 

przez drogi na ciągu magistralnym.  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 12. 

g. 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 

h. Kanał MKT wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do niego 
kolejnymi odcinkami kanałów MKT.  

i. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie 
odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

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

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

l. W ZDiUM należy uzgadniać wszelkie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w granicach obecnego  
i projektowanego pasa drogowego. 
 
 

5.7. Organizacja ruchu 

a. Należy zapewnić przejezdność dla pojazdu miarodajnego i przejezdność możliwą dla „śmieciarki” i autokarów 
oraz widoczność na wszystkich projektowanych i istniejących skrzyżowaniach oraz jezdniach objętych 
zakresem budowy i przebudowy; spełnienie powyższych warunków należy wykazać w formie graficznej, na 
planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

b. Dla przedmiotowego zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 
c. Projekt docelowej organizacji ruchu należy opracować w oparciu o wytyczne ZDiUM: 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-pionowego/ 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/ 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-poziomego/ 

d. Elementy BRD winny być zgodne z ww. wytycznymi oraz Katalogiem Mebli Miejskich Wrocławia. Na odstępstwa 
należy każdorazowo uzyskać zgodę ZDIUM. Wykonanie organizacji ruchu z sposób niezgodny z wytycznymi 
ZDIUM oraz przywoływanymi przepisami będzie stanowiło podstawię do odmowy do przejęcia przez ZDIUM 
wykonanej infrastruktury do eksploatacji. Pytania dotyczące ww. należy kierować do Działu Eksploatacji 
Oznakowania, 

e. Należy zaprojektować połączenie przystanków komunikacji zbiorowej kanalizacją teletechniczną ze 
skrzyżowaniem ul. Kosmonautów i al. Architektów, wraz ze studniami umożliwiającymi podłączenie tablicy 
Dynamicznej Informacji Przystankowej. 
 

5.8. Zieleń 

5.8.1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Wrocławia 
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy o ochronie 
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przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz 
uwzględniać wytyczne z „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". 

5.8.2. Zarówno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby posiadające 
kwalifikacje wymienione w Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

5.8.3. 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 (SIP) dostępnymi pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html oraz uzyskać potwierdzenie prawidłowego zaimportowania 
danych do bazy SIP. 

5.8.4. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy wykonać: 
a) Operat dendrologiczny, oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby 
istniejących drzew i wykonany zgodnie z zakresem ujętym w przywołanym. Zarządzeniu, w szczególności: 

 Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni szczególnie 
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 zaleceń oraz rozwiązań 
projektowych, które umożliwią realizację inwestycji z zachowaniem istniejącej i planowanej w jej 
obrębie zieleni. 

 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 
monitoringu po zakończeniu inwestycji. Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować 
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. 

 Pomiar niwelety 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. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe. 
 Projekt gospodarki drzewostanem wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający 

jej specyfikę, czas trwania robót oraz przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. 
W razie niezbędnych wycinek należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji. Projekt ochrony drzew 
ma zawierać 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. 
5.8.5. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu ochronę 

istniejącej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, ma znaleźć się również w 
poszczególnych projektach branżowych. 

5.8.6. Ponadto już na etapie projektowym należy ująć w projekcie zapis, że: 
a) W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały 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. 

b) Wszelkie prace w SOD należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru dendrologicznego. 
Wykonawca robót budowlanych będzie sporządzał codzienne raporty z prac w SOD wraz 
z dokumentacją fotograficzną. 

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

5.8.7. Należy bezwzględnie minimalizować konieczne wycinki i stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne 
niezbędne do zapewnienia drzewom żywotności i optymalnych warunków siedliskowych. 

5.8.8. Zadaniem projektanta będzie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego wniosku wydanie 
decyzji zezwalającej na wycinkę wraz z jej uzyskaniem. 

5.8.9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zamierzeniem 
budowlanym winien zawierać m.in. projekt planu nasadzeń zastępczych. 

5.8.10. W przypadku zidentyfikowania podczas projektowania siedlisk gatunków chronionych należy uzyskać decyzję 
zezwalającą na zniszczenie siedliska. 

5.8.11. Należy opracować Projekt budowlany i wykonawczy nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz możliwości 
lokalizacji jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew. 
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Należy zaprojektować/ wprowadzić wielopiętrowy układ zieleni, szczególnie w pasach drogowych. 

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. 

Planowanym drzewom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń życiową - minimalne wartości uwzględnione 
zostały m.in. w opracowaniu STANDARDY projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa 
Dolnośląskiego - tom II, Wrocław 2021). 

W przypadku nienormatywnej odległości projektowanych drzew od infrastruktury technicznej podziemnej zaleca 
się stosowanie ekranów przeciwkorzeniowych.  

5.8.12. Należy dążyć do wprowadzenia jak największej ilości zieleni wysokiej na terenie objętym inwestycją.  

5.8.13. Projekt ma obejmować w swoim zakresie również, w zależności od potrzeb, nasadzenia wyrównujące 
kompensujące/ zastępcze. 

5.8.14. W przypadku projektowania wszelkiego rodzaju wiat należy przewidzieć konieczność wprowadzenia zielonych 
ścian, rozumianych jako pnącza posadzone w gruncie rodzimym na co najmniej 50% elewacji. 

5.8.15. Przy doborze gatunkowym należy uwzględniać warunki, jakie panują w miejscu wzrostu. Zalecane gatunki 
rodzime o dużych walorach biocenotycznych i estetycznych. 

5.8.16. Należy dążyć do spójności i ciągłości nasadzeń. 
5.8.17. Zieleń w pasie drogowym należy usytuować, uwzględniając jej wzrost w ciągu całego okresu wegetacyjnego. 
5.8.18. Zieleńce zlokalizowane przy jezdni należy skutecznie zabezpieczyć przed parkowaniem 
5.8.19. Należy zaprojektować rozwiązania wykorzystujące mikroretencję (tj. nawierzchnie ziemne urządzone w sposób 

zapewniający naturalną wegetację roślin, muldy itp.) 
5.8.20. Opracowanie ma zawierać, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiałów nieroślinnych (np. opaski 

zaciskowe, 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). 

5.8.21. Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branży zieleń, należy uwzględnić: 
a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskazać parametry ziemi urodzajnej, które podlegać będą 

udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej zastosowaniem. 
b) Wymogi jakościowe i wielkościowe dla 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 zgodnym z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

 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. 

 Drzewa form piennych - 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 wykształcona bryła korzeniowa min. 3 razy szkółkowana. 
Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z 
włośnikami, zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. 

 W przypadku stosowania drzew z rodzaju dąb - zaleca się stosowanie materiału roślinnego 
w kontenerze. 

c) Niedopuszczalne wady materiału, tj.: 
 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, 
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 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). 

 
d) Sposób sadzenia roślin tj. w szczególności: 

 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, załadunku/wyładunku 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; 

 przy sadzeniu punktowo należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły 
korzeniowej min. 100 cm.  

 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, 

 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; 

 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; 

 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; 

 W dokumentacji projektowej i w STWiORB należy ująć dokładny opis zabiegów pielęgnacyjnych, które 

należy wykonywać w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy zarówno nasadzanych drzew jak 
i pozostałych projektowanych roślin, tj. krzewów, bylin, traw, trawników etc.) 

5.8.22. Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco z 
Zamawiającym oraz konieczne jest złożenie ich stosownym jednostkom celem uzyskania pozytywnego 
zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany należy wprowadzić do dokumentacji przed złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę. 

 

5.9. Wymagania środowiskowe 
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Wykonawca uzyska, dla planowanego zakresu przedsięwzięcia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje inwestycji.  
W ramach procedury pozyskiwania decyzji środowiskowej, obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie wniosku o jej 
wydanie wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z przepisów prawa. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
powinna obejmować m.in. rozszerzoną analizę w zakresie oddziaływania akustycznego inwestycji. W przypadku, gdy 
organ prowadzący postępowanie środowiskowe stwierdzi taka konieczność, należy przygotować Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  
W procesie projektowym należy uwzględnić wszystkie warunki wynikające z zapisów uzyskanej decyzji środowiskowej. 

 
5.10. Wytyczne archeologiczne i konserwatorskie 

5.10.1. W zakresie ochrony zabytków archeologicznych 

Obszar obejmujący planowany zakres prac strefy sportowo-rekreacyjnej zlokalizowany jest poza terenami wpisanymi do 
rejestru zabytków, jak również poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską poprzez ujęcie ich w gminnej ewidencji  
zabytków.  
Zamierzenie wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych z uwagi na przebieg trasy w strefach ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 
wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poszczególnych 
odcinkach planowanej inwestycji.  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych oraz w obszarze stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr: 
24/120/79-27 AZP, 43/139/79-27 AZP, 42/138/79-27 AZP, 21/117/79-27 AZP oraz 22/118/79-27 AZP. Obszar ten 
stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4, 12 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710). 
 
5.10.2. W zakresie ochrony konserwatorskiej 

Obszar obejmujący planowany zakres prac strefy sportowo-rekreacyjnej zlokalizowany jest poza terenami wpisanymi do 
rejestru zabytków, jak również poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską poprzez ujęcie ich w gminnej ewidencji 
zabytków. 
Zamierzenie wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych z uwagi na przebieg trasy w strefach ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 
wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poszczególnych 
odcinkach planowanej inwestycji 
 

5.11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania wymogów dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych tak, aby 
specyfikacje warunków zamówienia były w pełni z nimi zgodne oraz wzywa do zaprzestania używania jedynie ogólnego 
sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej. Wymogi określone  
w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne" musi bezwzględnie towarzyszyć każdemu odniesieniu do 
nieobowiązkowych norm i / lub znaków towarowych w dokumentacji przetargowej. 
 

5.12. Inne 

5.12.1. Mała architektura 

Uwzględnienie lokalizacji ławek i koszy na śmieci, których montaż należy przewidzieć zgodnie z załącznikiem nr 7 

5.12.2. Wizualizacja 

Wykonawca przygotuje 4 wizualizacje układu drogowego o parametrach 8 mega pikseli. Miejsca zostaną ustalone  
z Zamawiającym na etapie projektowania. 
 
5.12.3. Inwentaryzacja majątku działek gruntowych 

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 
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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.  
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 prywatnych, skarbu Państwa, Województwa Dolnośląskiego – 3 / 1 egz.  
 dla zajęć czasowych – 0 / 1 egz.  

 
5.12.4. Wypełnianie tabel 
 
Na zakończenie etapu projektowania wraz z przekazaną dokumentacja należy: 

 wypełnić tabelkę (załącznik nr 21)  
 wypełnić poniższą tabelę zgodnie z przyjętymi jednostkami. W przypadku nieuwzględnienia danej pozycji w 

opracowanej dokumentacji należy wpisać nie dotyczy.  

Tab. 2 Tabela do katy projektu 
 

6. Etapowanie 

Uwzględnić w dokumentacji projektowej podział na etapy realizacji robót budowlanych: 
etap 1: W1+W3+W4 (długość ok. 1,9 km)  
etap 2: W2 (długość ok. 0,9 km) + cpr ok. 0,85 km 
Dla etapów realizacyjnych należy opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 
 
7. Koordynacja 

Wykonawcę obowiązuje ścisła koordynacja z Wykonawcą opracowania pn: „Budowa Akademii Piłkarskiej Śląska 
Wrocław”, który to projekt prowadzi WKS Śląsk Wrocław. 

 
8. Wytyczne i wymogi Zamawiającego 

Materiały wyjściowe 

W opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 
a) zapisy niniejszego OPZ, 
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b) Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. 

8.1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 
a) aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych, 
b) własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji. 

8.2. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym przyjętych 
rozwiązań projektowych, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

8.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane  
z wszelkimi pracami – uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących 
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

8.4. Dokumentacja projektowa (PB (przed złożeniem wniosku o ZRiD), PW) podlega odbiorowi przez Komisję Oceny 
Dokumentacji Projektowej (KODP) działającej przy Zamawiającym musi być przekazywana na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Zamawiający w ciągu 30 dni od przekazania dokumentacji zwoła posiedzenie KODP. Na 
minimum 3 dni przed posiedzeniem KODP Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi do otrzymanej 
dokumentacji. Po posiedzeniu KODP Wykonawca ma 7 dni na wprowadzenie do dokumentacji zgłoszonych uwag. 
Faza koncepcji, inwentaryzacji przyrodniczej, jak również złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej nie podlegają ocenie KODP, Zamawiający dokona odbioru  fazy koncepcji i inwentaryzacji 
przyrodniczej  w ciągu 23 dni od dnia przekazania kompletnego opracowania, natomiast wniosku o decyzję ZRiD 
wraz z załącznikami za wyjątkiem PB – w ciągu 5 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu.. W przypadku 
stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonego opracowania lub złożonego wniosku o wydanie 
decyzji ZRID, zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych zmian lub 
uzupełnień w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego. Powyższe odbiory 
nie stanowią odbiorów częściowych uprawniających Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia. Odbiór częściowy 
uprawniający Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia został opisany w § 8 ust. 2 Umowy.  

8.5. Zorganizowania w trakcie wykonywania umowy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej, Rad 
Technicznych na potrzeby Gminy Wrocław z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez 
Zamawiającego (tj. odpowiednio przez Gminę Wrocław), w celu akceptacji proponowanych rozwiązań. 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 celem ich kontynuowania, 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 w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram prac projektowych z uwzględnieniem terminów 
złożenia wniosków o uzgodnienie poszczególnych branż do odpowiednich jednostek miejskich oraz będzie 
informował Zamawiającego, co miesiąc, za wyjątkiem miesiąca, w którym wypada Rada Techniczna o postępie 
prac i zmianach, jakie zaszły w harmonogramie. Gotowość do zwołania Rady Technicznej Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu pisemnie (dopuszcza się korespondencję e- mail). Zamawiający zwołuje RT w przeciągu 14 dni od 
zgłoszenia Wykonawcy.  O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły będą sporządzane 
przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do 
wszystkich zainteresowanych stron (oprócz Zamawiającego i Wykonawcy) w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia 
zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.  
Z uwagi na pandemię COVID – 19 RT Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia RT zdalnie za 
pośrednictwem programu do komunikacji internetowej Microsoft Teams 

8.6. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu 
1. Dla zakresu Gminy Wrocław 

a. Projekt budowlany PZT, PAB w ilości 1 egz., z pieczątkami organu wydającego ZRiD  
b. Projekt budowlany techniczny – 2 egz. 
c. Zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, zgłoszeń, zaświadczeń, postanowień, 

uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wraz z oryginałami załączników do 
tych dokumentów (nie dotyczy projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) - 1 
egz., 

d. Branżowe projekty wykonawcze z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, 
postanowień, uzgodnień w ilości 3 egz.  
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e. Specyfikacje techniczne w ilości 2 egz. 
f. Przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. 
g. Wypełnienie zestawienia do przekazanej dokumentacji stanowiącego załącznik nr 21. W przypadku braku 

konieczności uzyskania danej/do decyzji, uzgodnienia, opinii wpisać nie dotyczy. 
2. Dla zakresu MPWiK S.A. 

a. Projekt budowlany PZT, PAB w ilości po1 egz. (kopia kolorowa oryginału) 
b. Projekt budowlany techniczny – 1 egz. 
c. Projekty wykonawcze w ilości 3 egz., 
d.  Specyfikacje techniczne w ilości 3 egz. 
e. Przedmiary, kosztorys inwestorski i wersję elektroniczna dokumentacji w ilości 1 egz. 
Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać 
zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów (Projekt Budowlany  
z pieczątkami). Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone 
opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 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 itp. Dodatkowo należy udostępnić format elektroniczny rysunków umożliwiający 
odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego 
oraz umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

8.7. Wymogi dla wersji elektronicznej:  
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, 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. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy, 

b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

8.8. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, 
przekaże oświadczenia wskazane we wzorze umowy …… 

8.9. W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
od właściciela sieci warunków technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego uzgodnienia dla 
zaproponowanego rozwiązania kolizji. 

8.10. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów zgłaszane w trakcie postępowania 

przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 
b) oszacowania kosztów realizacji inwestycji w trakcie prac projektowych na polecenie Zamawiającego 

8.11. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, wykonawca zobowiązany 
będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych rozszerzeń, zarówno w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej jak i wykonania robót budowlanych. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie konieczność 
przedstawienia wskaźnikowych kosztów danej branży lub projektowanego elementu na każdym etapie 
projektowania. Wykonawca zobowiązuje się do oszacowania ww. kosztów w ramach proponowanej ceny 

ofertowej. 
8.12. W ramach opracowania – zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej należy: 

a) wykonać analizę wpływu robót drogowych i robót branżowych na stabilność punktów osnowy 
poligonizacyjnej, 

b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób zabezpieczenia przed naruszeniem, 

c) dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, opracować metodykę 
odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 

e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dla czynności 
dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 

8.13. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację przebudowywanych sieci podziemnych  
i naziemnych. 
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8.14. 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. 

8.15. Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454) z 
podziałem na branże i inwestorów i powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ilości 
przedmiarowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wraz z przedmiarem robót należy 
przekazać Zamawiającemu założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz wyliczyć ilości i rodzaj materiałów 
przewidzianych do odzysku wraz z informacją o założonym procencie ubytków. 
Z uwagi na podział odcinka W1 na zakres developerów i Gminy Wrocław należy uwzględnić odrębne PR dla 
obu Inwestorów: 
ETAP I 

 zakres developerów na odcinku od ul. Brzozy do końca terenu 1U – 500,0 m 
 zakres Gminy Wrocław na odcinku od końca terenu 1U do skrzyżowania z W3 +W3+W4 

ETAP II 
 zakres Gminy Wrocław CPR+W2 

Ponadto w przypadku projektu sieci kanalizacji deszczowej należy wyodrębnić zakres Gminy Wrocław oraz 
MPWiK 
W przedmiarze pozycję koszty ogólne należy uszczegółowić o elementy np. opracowania projektu ORZ jej, 
wyniesienia w teren oraz likwidacji, organizacji i likwidacji zaplecza budowy, ulotek i tablic informacyjnych  
i innych pozycji, które wynikną w trakcie procesu prac projektowych.  

8.16. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
20.12.2021r. 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. nr 2021, poz. 2458). Wykonawca na polecenia Zamawiającego 
na każdym etapie opracowania projektu będzie gotowy do oszacowania kosztów zadania oraz zmiany 
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich/ofertowych w przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych części 
projektu na etapie ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. 
Z uwagi na podział odcinka W1 na zakres developerów i Gminy Wrocław należy uwzględnić odrębne KI dla obu 
Inwestorów: 
ETAP I 

 zakres developerów na odcinku od ul. Brzozy do końca terenu 1U – 500,0 m 
 zakres Gminy Wrocław na odcinku od końca terenu 1U do skrzyżowania z drogą W3+W3+W4 

ETAP II 
 zakres Gminy Wrocław CPR+W2 

Ponadto w przypadku projektu sieci kanalizacji deszczowej należy wyodrębnić zakres Gminy Wrocław oraz 
MPWiK 

8.17. Kosztorys ofertowy w podstawie wyceny należy uwzględnić odpowiedni numer STWiOR 
Z uwagi na podział odcinka W1 na zakres developerów i Gminy Wrocław należy uwzględnić odrębne KO dla 
obu Inwestorów 
ETAP I: 

 zakres developerów na odcinku od ul. Brzozy do końca terenu 1U – 500,0 m 
 zakres Gminy Wrocław na odcinku od końca terenu 1U do skrzyżowania z drogą W3+W3+W4 

ETAP II 
 zakres Gminy Wrocław CPR+W2 

Ponadto w przypadku projektu sieci kanalizacji deszczowej należy wyodrębnić zakres Gminy Wrocław oraz 
MPWiK 

8.18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być wykonane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno użytkowy (Dz. U. Nr 202, poz. 2454). 

8.19. W ramach dokumentacji projektowej należy sporządzić, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

8.20. Decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami  
a. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych na etapie 

projektowania należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej 
przebudowy lub remontu. Do obowiązków projektanta Zamawiającego 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): 
 Dla urządzeń, które otrzymały decyzję po 09.12.2003 r. koszt przełożenia ponosi właściciel. 
 Dla urządzeń umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 

09.12.2003  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. 

b. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z przebudową drogi, ujawnione na etapie projektowania 
przekaże Projektant Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez 
właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości przewidywanych 
kosztów/nakładów z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących. 

c. Decyzję zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 

8.21. Decyzja na prowadzenie prac archeologicznych 
W przypadku konieczności uzyskania decyzji na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca ma  
w zakresie zamówienia uzyskanie przedmiotowej decyzji u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
Wybór archeologa, który będzie wymieniony w decyzji należy do Wykonawcy. Wybrany archeolog nie będzie 
miał zagwarantowanego zlecenia na prowadzenie prac archeologicznych podczas realizacji robót budowlanych 
wykonach na podstawie opracowanej dokumentacji. 
Ponadto projektant zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że przy wyborze archeologa (osoby 
prowadzącej badania archeologiczne) zastosował kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa  w § 26 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 (Dz. Nr 165, poz. 987 ze zm.), 
która stanowi, że: 

1. Badania archeologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany  
po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła, co najmniej 12-miesięczną praktykę  
w zakresie tych badań. 

2. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się uczestnictwa  
w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych  
i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji 
zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych. 

8.22. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.czerwca1974 r. 
Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz 1040, 1043 i 1495) przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub 
osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:: 
 prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym;  
 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;  
 dostarczanie dokumentacji do urzędów; 

 opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta; 
 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie; 
 wykonywanie innych czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki do 

klienta 
8.23. Przygotowanie materiałów i wystąpienie z wnioskiem do MIiR (w razie konieczności) w sprawie odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych.  
8.24. Przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
8.25. Wykonanie i opracowanie badań geologicznych, geotechnicznych itp. 
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8.26. Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieżności między projektem, 
a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrębne 
zamówienie. Za  nanoszenie poprawek nie będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia  
z  tego tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji. 

8.27. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzy wykonywanie 
przedmiotu umowy, jak i za własne działania lub zaniechania. 

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

8.29. W przypadku wystąpienia kwestii regulacji prawnych dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikających z decyzji ZRID, dostarczenie niezbędnych załączników 
graficznych tj. mapy zasadniczej z wyrysowanym przebiegiem sieci oraz zaznaczonym obszarem podlegającym 
wyłączeniu z użytkowania. 
 
 

7. Terminy realizacji zamówienia 

Zgodnie ze wzorem umowy 
 

8. Zamówienia podobne  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres podstawowy, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem 
dokumentacji projektowej dla terenów zgodnie z poniższym planem orientacyjnym. 
Planowane do zlecenia w ramach zamówienia podobnego dokumentacja i usługi to: 

 

 
Rys. 3 Zakres zamówień podobnych 
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8.1. Koncepcja układu drogowego 

8.2. Dokumentacja projektowa (oraz uzyskać decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem 
natychmiastowej wykonalności z podziałem na etapy wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności), w tym 
 

8.2.1. Prace przygotowawcze 
 
d) Pozyskanie map do celów projektowych 
e) Koncepcja układu drogowego z uwzględnieniem jezdni W3 dla etapu docelowego 
f) Omówienie opracowanej koncepcji przy współudziale jednostek miejskich: BZM, WIM, WWE, MPWiK S.A. ZDiUM, 

ZZM oraz WKS Śląsk Wrocław, a następnie z przyległymi do Inwestycji RO wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii 
jednostek Gminy Wrocław, RO oraz klubu sportowego celem przystąpienia do opracowania: 

 
8.2.2. Projekt budowlany 

d) Projekt zagospodarowania terenu  
e) Projekt architektoniczno – budowlany 
f) Projekt techniczny 
 
8.2.3. Projekt wykonawczy: 

j) Branży drogowej ( jezdnia i miejsca postojowe) 
k) Branży konstrukcyjnej (most nad rzeką Ługowiną) 
l) Branży sanitarnej (sieć wodociągowa, sieć sanitarna, sieć deszczowa)  
m) Branży elektrycznej oświetlenie drogowe 
n) Branży teletechnicznej MKT 
o) Branży teletechnicznej DIP 
p) Branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
q) Branża zieleń w tym: 

- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
- Projekt ochrony drzew na terenie budowy  
- Analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew 
- Projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

r) Branża mała architektura 
 
8.2.4. Inne opracowania: 

l) Badania geologiczne / geotechniczne podłoża gruntowego  
m) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego 
n) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport oddziaływania na środowisko 
o) Projekt zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
p) Uzyskanie decyzji środowiskowej 
q) Uzyskanie decyzji archeologicznej 
r) Przedmiar robót  
s) Kosztorys inwestorski  
t) Kosztorys ofertowy 
u) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
v) Wizualizacja  
 
8.2.5. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na 
budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego 
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9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

[1] 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] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno użytkowy (Dz. 
U. Nr 2021, poz. 2454). 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zmianami). 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. , poz. 701 z późn. zm.) 
[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) 
[7] 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 
(DzU. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

[8] 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) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub rozbiórkę 

[10] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454 

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

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

[13] Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami) 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je 
w opracowaniu dokumentacji projektowej 
 
Tab. 3 Spis załączników 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Katalog Mebli Miejskich 

2 ZAŁĄCZNIK NR  2 

Miejskie sieci i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy.  
Uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod-kan – wersje 
elektroniczne 

3 ZAŁĄCZNIK NR  3 Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 
1. Wytyczne WIM wykonania nawierzchni peronów 
tramwajowych i przystanków autobusowych  
2.      Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Wytyczne ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej 

6. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania 
pionowego 

2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania 
poziomego 

3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

7 ZAŁĄCZNIK NR 7 Wytyczne ZDiUM do montażu koszy na śmieci 

8 ZAŁĄCZNIK NR 8 
STANDARDY projektowe i wykonawcze dla infrastruktury 
rowerowej Województwa Dolnośląskiego - tom II, Wrocław 2021 

9 ZAŁĄCZNIK NR 9 
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzględnieniem 
zielono-niebieskiej infrastruktury zgodnie z Zarządzeniem nr 
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2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. 

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i 
odbioru nawierzchni dróg rowerowych  

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnień 
drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM 

12 ZAŁĄCZNIK NR 12 
Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania, 
budowy 

13 ZAŁĄCZNIK NR 13 
Wytyczne do projektowania lokalizacji przystanków oraz 
infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej. 

14 ZAŁĄCZNIK NR 14 Wzór okładki projektowej 

15 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 15 
Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej 
(LED) oraz dla systemu zasilająco-sterującego oświetleniem 

16 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 16 

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

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami 
3. Cennik drewna 
4. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w 

Inwestycjach Wrocławia 

17 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 17 

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 d dnia 17 czerwca 
2019r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we 
Wrocławiu wraz z Katalogiem Dobrych Praktyk 
Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na 
terenie miasta Wrocławia – MPWiK 2019 

18 
 

ZAŁĄCZNIK NR 18 
Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 
2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów 
dostępności przestrzeni miejskich 

19 
ZAŁĄCZNIK NR 19 Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich 

przyjaznych pieszym 

20 
ZAŁĄCZNIK NR 20 Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej 

miejskich tras komunikacyjnych 
21 ZAŁĄCZNIK NR 21 Tabelka do przekazania z dokumentacją projektową 

 


