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POMORSKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

na wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego 

połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu 

Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa 

 

 

 

Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej należy 

stosować wymienione w niej przepisy prawne z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w 

miejsce obowiązujących lub stanowią nowo wprowadzone.  
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Studium sieciowe i Studium Korytarzowe dla 

nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi 

Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnica Władysławowa. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz szczegółowy wykaz opracowań przewidzianych do wykonania 

w ramach przedmiotowego zamówienia zostały przedstawione w dalszej części niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Studium korytarzowe będzie stanowiło podstawę do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami 

Koncepcji Programowej (STEŚ-R). 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przy zlecaniu i realizacji 

dokumentacji projektowej, opracowań prawnych i formalnych, zawierających: 

1) Studium Sieciowe, 

2) Studium Korytarzowe. 

Zamawiającym jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. 

Zarządca projektowanego połączenia drogowego (w tym inwestor zadania) będzie ustalony w wyniku 

sporządzonego Studium Sieciowego. 

Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać na rzecz Województwa Pomorskiego 

wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.  

Wykonawca na podstawie odrębnie udzielonych Pełnomocnictw przez Województwo Pomorskie, 

wystąpi do urzędów, organów, instytucji i innych jednostek o wydanie ww. decyzji, pozwoleń, uzgodnień 

i opinii 

Wykonawca we własnym zakresie przygotuje niezbędne materiały i dane do opracowania Studium 

Sieciowego i Studium Korytarzowego oraz będzie modyfikować i uzupełniać wykonane opracowania w 

przypadku zajścia takiej potrzeby. 

Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii ponosi 

Wykonawca. 

Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, 

opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich 

wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów/podmiotów, w dniu ich złożenia 

do właściwych organów/podmiotów oraz uzgodniona z Zamawiającym. 

Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty, zależy wyłącznie od 

Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

Zamówienie jest wspófinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy 

Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dlatego dokumentacja powinna być zgodna z wytycznymi Programu. 

3. OBSZAR ANALIZY  

Wykonawca analizą powinien uwzględnić następujące główne elementy istniejącej i projektowanej sieci 

drogowej i kolejowej w obszarze analizy, w tym w szczególności: 
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1) Obwodnica Trójmiasta, 

2) Droga Czerwona (projektowana), 

3) Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiasta (projektowana wcześniej i objęta niniejszą 

dokumentacją), 

4) Trasa Kwiatkowskiego,  

5) droga krajowa nr 6 (w obecnym przebiegu), 

6) drogi wojewódzkie nr 213, 215, 216, 

7) obwodnica m. Władysławowo, 

8) linia kolejowa nr 202 i 213, 

9) trasa Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej (Gdynia Północ i Kosakowo). 

W ramach analiz należy wziąć pod uwagę wizje, studia i koncepcje drogowe i kolejowe dotyczące 

elementów infrastruktury transportowej w analizowanym obszarze np. Droga Trzech Powiatów, Via 

Maris, Droga Popiołowa. 

Obszar analiz projektowanego połączenia drogowego znajduje się na obszarze trzech powiatów: Miasta 

Gdynia, Powiatu Puckiego oraz Powiatu Wejherowskiego, który to obszar można podzielić na dwa 

podobszary, tj. : cz. południową z.cz. północno-wschodnią m. Gdynia, cz. wschodnią miast Rumia i 

Reda oraz cz. północną z cz. wschodnią m. Reda, cz. zachodnią m. Puck i cz. południową m. 

Władysławowa. 

Cz. południowa obszaru analiz obejmuje dominujące obszary gospodarcze przeznaczone pod rozwój 

usług logistycznych (w tym tzw. Dolina Logistyczna), stwarzających szanse na zwiększenie 

konkurencyjności obecnego Portu Gdynia  i planowanego Portu Zewnętrznego oraz szanse dla rozwoju 

lokalnego Rumi i Redy. 

Cz. północna obejmuje w przeważającej mierze tereny rolne oraz obszary rekreacyjne i wypoczynkowe 

położone w rejonie m. Puck i m. Władysławowa oraz na i w sąsiedztwie Półwyspu Helskiego. 
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Rys.  1 Lokalizacja tras OPAT/Via Maris 

Źródło: Opracowanie własne. 



 

7 

 

 

Rys.  2 Schemat podziału obszaru analiz 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykonawca określi strefy odziaływania na podstawie poziomu i zmian natężeń ruchu w sieci drogowej 

i wynikających z tego zmian poziomu hałasu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy określaniu 

stref odziaływania Wykonawca uwzględnia istniejące i planowane użytkowanie i zagospodarowanie 

terenu.  

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   patrz zał.nr 1  
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5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte.  

 Podstawowe obowiązki Wykonawcy  

1) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy ostatecznego (uzgodnionego z Zamawiającym) harmonogramu prac 

projektowych, podpisanego przez Kierownika Projektu z zastrzeżeniem, że propozycję 

harmonogramu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający uzgodni lub przekaże ewentualne uwagi do 

harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Na wprowadzenie 

ewentualnych uwag Zamawiającego, Wykonawca ma każdorazowo termin do 3 dni roboczych od 

dnia przekazania uwag a Zamawiający termin 3 dni roboczych na weryfikację. 

2) Wykonawca skieruje do wykonania zadania potencjał kadrowy zgodnie z wymaganiami zwartymi 

w SWZ oraz innych ekspertów istotnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.  

3) Wykonawca dla celów realizacji umowy powoła Zespół Projektowy, na czele którego będzie stał 

Kierownik Projektu. W skład Zespołu Projektowego wchodzić będą: 

a) eksperci kluczowi, tj. osoby wskazane w Ofercie,  

b) inni eksperci oraz osoby, które Wykonawca uzna za niezbędne.  

4) Do obowiązków Kierownika Projektu należą stałe kontakty z Zamawiającym we wszelkich 

sprawach dotyczących zamówienia, wraz z wypełnianiem obowiązków których nie może 

scedować na inną osobę poza uzasadnionymi, obiektywnymi przypadkami (jedynie z powodu 

zwolnienia chorobowego). 

5) Wykonawca wykona przedmiot Umowy w taki sposób, aby uzyskana dokumentacja umożliwiała 

Zamawiającemu przejście do kolejnych etapów przygotowania przedmiotowego zadania 

projektowego.  

6) Wykonawca w trakcie wykonywania wchodzących w ramach niniejszego zamówienia opracowań, 

prognoz i analiz zaproponuje właściwe parametry i zakresy z podaniem uzasadnienia. 

Wykonawca dokona tych analiz w zgodności z dokumentami strategicznymi dotyczącymi planów 

rozwoju sieci drogowej oraz transportu, a także innych dziedzin, które wiążą się z przedmiotowym 

zadaniem inwestycyjnym, takimi jak m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodna, 

ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa. 

7) Wykonawca zapewnieni udział w opracowaniu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności w szczególności drogowej i mostowej oraz wiedzę i 

doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu Umowy.  

8) Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia opracowań w zakresie wynikającym z 

przepisów (np. ustaw, rozporządzeń, itp., o których mowa w Załączniku 2 i wymagań 

Zamawiającego. 

9) Wykonawca opracuje dokumentację projektową w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

10) Wykonawca będzie uczestniczył w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną 

lub żądanie Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego. 

11) Wykonawca sporządzi protokołów z Rad Technicznych i innych spotkań z udziałem Wykonawcy 

oraz przekaże je na bieżąco Zamawiającemu (Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

treści protokołów z uczestnikami oraz z Zamawiającym). 

12) Wykonawca uzgodnieni z Zamawiającym wszystkie części opracowywanej dokumentacji.  
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13) Wykonawca uwzględni w przygotowywanej dokumentacji uwagi Zamawiającego.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w materiałach związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia stosownych logotypów określonych w Wytycznych w zakresie 

informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 11 do 

Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-20201 na zasadach określonych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie partycypacji społecznej  

Celem partycypacji społecznej, w ramach których przeprowadzane są spotkania informacyjne oraz 

konsultacje społeczne jest poinformowanie lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich 

zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o proponowanych rozwiązaniach w zakresie 

lokalizacji przedmiotowego zadania projektowego. Wnioski z konsultacji mogą spowodować 

konieczność zmian lub korekt w planowanych rozwiązaniach, łącznie z wykonaniem dodatkowego 

wariantu, przy czym koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie ani roszczeniom 

terminowym i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na etapie prac wstępnych (wstępnie zidentyfikowane 

korytarze) spotkania informacyjne (po jednym na obszarze każdej z gmin, przez tereny których 

przechodzą projektowane korytarze) dla lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich 

zainteresowanych. Celem tych spotkań jest zebranie wniosków i opinii na temat przedmiotowego 

zadania projektowego i uwarunkowań lokalizacyjnych projektowanych korytarzy drogowych, a także 

wnikliwe rozpatrzenie postulatów, jak również rezygnacja z analizy korytarzy nieakceptowalnych 

społecznie. Do szczególnych zadań w tym zakresie należą:  

1) Przygotowanie plakatów i ogłoszeń informacyjnych wraz z agendą spotkań informacyjnych dla 

lokalnej społeczności (mieszkańców gmin), władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych z 

terenów leżących w zasięgu przedmiotowego zadania projektowego. 

2) Poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem lokalnej społeczności, władz lokalnych 

(zaproszenia imienne) oraz wszystkich zainteresowanych, z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem o planowanych spotkaniach informacyjnych poprzez: 

a) rozmieszczenie plakatów formatu min. A3 (o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym), w 

tym umieszczanie ich na tablicy informacyjnej właściwych Urzędów Gmin oraz w miejscach 

zapewniających dotarcie do jak największej grupy społeczeństwa, 

b) informację na zakładce strony internetowej Zamawiającego (umieszczoną na stronie przez 

Zamawiającego), 

c) zamieszczenie informacji w co najmniej jednej gazecie o zasięgu lokalnym i jednej 

ponadlokalnej. 

3) Przygotowywanie materiałów informacyjnych na spotkania informacyjne (w ilości właściwej do 

poinformowania potencjalnych zainteresowanych) i do pozostawienia ich w miejscach ogólnie 

dostępnych i uczęszczanych przez lokalną społeczność. 

4) Przygotowanie prezentacji na spotkania informacyjne. Prezentacje będą odbywać się z 

wykorzystaniem plansz i rysunków (w formie analogowej, a także z wykorzystaniem techniki 

cyfrowej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na odpowiednim etapie prac konsultacje społeczne w 

formie m.in. spotkań konsultacyjnych dla lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich 

 

1 Dokument przyjęty Uchwałą nr 1259/314/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku. 
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zainteresowanych dotyczące przedmiotowego zadania projektowego. Celem spotkań 

konsultacyjnych jest poznanie opinii na temat proponowanych korytarzy drogowych (wskazanych do 

przeprowadzenia oceny wielokryterialnej). Do szczególnych zadań w tym zakresie należą: 

1) Poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem lokalnej społeczności, władz lokalnych 

(zaproszenia imienne) oraz wszystkich zainteresowanych, z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem o planowanych spotkaniach konsultacyjnych poprzez: 

a) rozmieszczenie plakatów formatu min. A3 (o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym), 

w tym umieszczanie ich na tablicy informacyjnej właściwych Urzędów Gmin oraz w miejscach 

zapewniających dotarcie do jak największej grupy społeczeństwa, 

b) informację na zakładce strony internetowej Zamawiającego (umieszczoną na stronie przez 

Zamawiającego), 

c) zamieszczenie informacji w co najmniej jednej gazecie o zasięgu lokalnym i jednej 

ponadlokalnej. 

2) Przygotowywanie materiałów informacyjnych na spotkania konsultacyjne (w ilości właściwej do 

poinformowania potencjalnych zainteresowanych) i do pozostawienia ich w miejscach ogólnie 

dostępnych i uczęszczanych przez lokalną społeczność w rejonie rozpatrywanych wariantów. 

3) Przygotowanie prezentacji i przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych w trakcie 

spotkań konsultacyjnych. Prezentacje będą odbywać się z wykorzystaniem plansz i rysunków (w 

formie analogowej, a także z wykorzystaniem techniki cyfrowej). Materiały informacyjne powinny 

zawierać opis planowanych rozwiązań projektowych na tle stanu istniejącego. Materiały 

informacyjne należy przygotować, w razie potrzeby, do każdego opracowania projektowego.  

4) Spotkania konsultacyjne będą odbywać się z wykorzystaniem plansz i rysunków w formie 

analogowej, a także z wykorzystaniem techniki cyfrowej, minimum przez przedstawienie 

prezentacji. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie planów sytuacyjnych na ortofotomapie 

obejmujących teren inwestycji oraz obszar jej oddziaływania w skali np. 1 : 2 000 zawierającej 

min.:  

a) korytarze terenowe, dla przebiegu wariantów trasy, 

b) kilometraż wariantów, 

c) parametry tras wariantów, 

d) węzły i skrzyżowania, 

e) obiekty inżynierskie, 

f) miejsca mogące wywoływać potencjalny konflikt, 

g) obszary chronione i obszary cenne przyrodniczo, 

h) istniejące ciągi piesze, rowerowe i szlaki turystyczne itp., 

i) inne, istotne elementy. 

5) Przygotowanie i przekazywanie wszystkich materiałów informacyjnych Zamawiającemu celem 

ich udostępniania na stronie internetowej Zamawiającego. 

6) Wykonawca przed konsultacjami społecznymi powinien przygotować ankietę w formie papierowej 

oraz elektronicznej, dzięki której uczestnicy konsultacji będą mogli wyrazić swoją opinie, uwagi, 

wnioski, protesty wobec rozwiązań projektowych. Ankiety powinny być rozdane uczestnikom 

bezpośrednio podczas konsultacji społecznych oraz przekazane w wersji elektronicznej 

Zamawiającemu celem ich umieszczenia pod zakładką strony internetowej Zamawiającego, 

dedykowanej przedmiotowemu zadaniu projektowemu. Treść ankiety Wykonawca ustali 

z Zamawiającym. Adres doręczenia ankiet papierowych oraz adres mailowy dla ankiet 
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elektronicznych ma być adresem Wykonawcy. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Zamawiającemu kserokopie wniosków, protestów, opinii wpływających bezpośrednio do 

Wykonawcy. 

7) Wykonawca powinien też uwzględnić konieczność pełnienia co najmniej 1 (jednego) 

całodniowego dyżuru w ustalonym miejscu z przedstawicielami władz samorządowych, na 

których terenie zlokalizowane jest przedmiotowe zadanie projektowe. Dyżur ten powinien odbyć 

się najpóźniej w przeddzień spotkań konsultacyjnych. 

8) Organizacja i udział w spotkaniach konsultacyjnych dla lokalnej społeczności, władz lokalnych 

oraz wszystkich zainteresowanych z terenów leżących w zasięgu proponowanych rozwiązań 

projektowych oraz pełnienie dyżurów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po zatwierdzeniu 

roboczych korytarzy terenowych. 

9) Wszelkie koszty związane z organizacją spotkań konsultacyjnych, w tym wynajęcie sali, 

organizacją sprzętu do prezentacji przygotowanych materiałów, przygotowaniem materiałów do 

prezentacji ponosi Wykonawca. 

10) Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym harmonogram i miejsca spotkań konsultacyjnych. 

W trakcie spotkań Wykonawca zapewni obecność mediatora (osoby, która poprowadzi spotkanie 

i będzie miał doświadczenie w moderowaniu tego typu projektów). W spotkaniach mogą brać 

udział przedstawiciele gdańskiego Oddziału GDDKiA, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w 

Wejherowie. Jeśli uczestniczą w spotkaniach, to tylko w roli obserwatorów, włączając się do 

dyskusji tylko w razie konieczności.  

11) W sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się inny sposób 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, np. w formie elektronicznej. 

12) W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza potrzebę przeprowadzenia spotkania 

informacyjnego po konsultacjach społecznych dla lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz 

wszystkich zainteresowanych z terenów leżących w zasięgu proponowanych rozwiązań 

projektowych, w trakcie którego Wykonawca omówi zgłoszone opinie, uwagi, wnioski i protesty 

wraz z odniesieniem się do nich oraz przedstawi mapę zadowolenia/niezadowolenia 

społecznego. 

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji partycypacji społecznej – Raport ze 

spotkań informacyjnych 

1) W Raporcie ze spotkań informacyjnych należy opisać i udokumentować, gdzie i kiedy się odbyły, 

kto w nich uczestniczył, na jakim etapie były one prowadzone, w jaki sposób informowane było 

o nich społeczeństwo, jakiego typu wnioski były składane oraz w jaki sposób zostały one 

uwzględnione. Kopie wniosków należy załączyć do Raportu, z zachowaniem przepisów Ustawy 

o ochronie danych osobowych […]. 

2) W Raporcie ze spotkań informacyjnych należy ocenić ryzyko oprotestowania przedsięwzięcia lub 

poszczególnych wariantów przez np. organizacje ekologiczne czy przedstawicieli społeczności 

lokalnej. 

3) Jeśli ze spotkań informacyjnych istnieje dokumentacja fotograficzna, należy ją załączyć do 

Raportu. 

4) Raport ze spotkań informacyjnych powinien zostać opracowany po przeprowadzonych 

spotkaniach, a następnie przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu. Opracowany przez 

Wykonawcę Raport jest elementem dokumentacji. 

5) Raport z spotkań informacyjnych powinien być przygotowany w 2 (dwóch) wersjach, w jednej 

wersji należy uwzględnić przepisy o ochronie danych osobowych. Wersja ta będzie przekazana 

do publicznej wiadomości. 
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 Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji partycypacji społecznej – Raport z 

konsultacji społecznych 

1) W Raporcie z konsultacji społecznych należy udokumentować i omówić przebieg konsultacji 

społecznych, jak też ocenić ryzyko oprotestowania przedsięwzięcia lub poszczególnych 

wariantów przez np. organizacje ekologiczne czy przedstawicieli społeczności lokalnej. Należy 

przedstawić sposób uwzględnienia każdego wniosku w dokumentacji projektowej wraz z 

uzasadnieniem.  

2) Raport z konsultacji społecznych powinien zostać opracowany po przeprowadzonych 

konsultacjach społecznych i terminie przekazania ankiet (o których mowa w Obowiązkach 

Wykonawcy w zakresie partycypacji społecznej w pkt. 6) do Wykonawcy.  

3) Do czasu zatwierdzenia ostatecznych korytarzy lokalizacyjnych Raport z konsultacji społecznych 

powinien być na bieżąco aktualizowany. W przypadku, gdy uwzględnienie zgłoszonych 

wniosków, protestów, opinii będzie polegało na dokonaniu zmian w opracowaniu, należy dołączyć 

fragment planu sytuacyjnego, obrazującego stan projektowany przed zmianą i po dokonaniu 

zmiany wraz z opisem oraz uzasadnieniem.  

4) Końcowa wersja Raportu z konsultacji społecznych powinna być przedłożona do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Opracowany przez Wykonawcę Raport jest elementem dokumentacji.  

5) Raport z konsultacji społecznych powinien być przygotowany w 2 (dwóch) wersjach, w jednej 

wersji należy uwzględnić przepisy o ochronie danych osobowych. Wersja ta będzie przekazana 

do publicznej wiadomości. 

6) Raport z konsultacji powinien składać się z: 

a) Część I – Raport z konsultacji społecznych (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie 

edytowalnym *.docx i/lub *.xlsx i/lub *.pptx oraz nieedytowalnym *.pdf) winien zawierać:  

− opis przedmiotu przeprowadzonych konsultacji społecznych, 

− przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych konsultacji, 

− kserokopie ewentualnych ogłoszeń i artykułów prasowych, 

− kopie tekstów ogłoszeń internetowych, 

− kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczonych 

na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i miast, 

− kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz fotografie 

tablic ogłoszeń, 

− kserokopie list obecności osób przybyłych na spotkania informacyjne, 

− fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych, 

− zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii oraz ich streszczenie, 

− analizę i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, protestów, opinii, 

− podsumowanie; 

b) Część II – Zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii, itp. (w wersji papierowej 

i elektronicznej) ma zawierać: 

zestawienie w formie tabelarycznej wniosków, protestów, opinii, itp. wraz z ich omówieniem 

i sposobem uwzględnienia w rozwiązaniach z podaniem uzasadnienia. W tabeli powinny 

znaleźć się odnośniki (hiperlinki) do ankiety, fragmentu rysunku z rozwiązaniem 

pierwotnym oraz fragment rysunku z rozwiązaniem po wprowadzeniu zmian, 
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− kopie wniosków, protestów, opinii, itp. 

6. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI  

 Planowane parametry techniczne odcinka drogi  

Zadanie polegać będzie na wyznaczeniu i poddaniu analizie potencjalnych korytarzy przebiegu drogi, 

przy czym określa się minimalną ilość 3 wariantów, w ramach których należy przyjąć: 

1) klasę drogi: 

a) odcinek A: od węzła „Gdynia Północ” do połączenia z drogą krajową nr 6 oraz drogą 

wojewódzkiej nr 216 (Reda) - S lub GP   

b) odcinek B: od drogi krajowej nr 6 lub/i od drogi wojewódzkiej nr 216 (Rumia) do obwodnicy m. 

Władysławowo - GP lub G, 

c) obwodnica C: Obwodnica Władysławowa –  

− droga zamiejska (G), lub  

− ulica (G) 

2) prędkość do projektowania1:   

a) dla odcinka A: standardowo - 130km/h (S) lub standardowo – 110km/h (GP), 

b) dla odcinka B: standardowo - 110km/h (GP) lub standardowo 100km/h (G), 

c) dla odcinka C: 

− droga zamiejska: standardowo - 100km/h (G), lub 

− ulica: :standardowo  60km/h (G)  

3) przekrój poprzeczny1: 

a) dla odcinka A: standardowo 2x2 (S) lub standardowo 2x2 (GP), 

b) dla odcinka B: standardowo 2x2 (GP) lub standardowo 1x2 (G), 

c) dla odcinka C: standardowo 1x2 (G) 

4) szerokość pasa ruchu – 3,5 m,  

5) kategoria ruchu – do weryfikacji na etapie kolejnych faz dokumentacji, 

6) nośność nawierzchni – 115 kN/oś.  

UWAGA: 1) Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.16.06.2021 ws przepisów techniczno-

budowlanych dot. dróg publicznych 

Wybór ostatecznych wartości ww. parametrów powinien być dokonany na podstawie wyników Studium 

Sieciowego. 

7. ZAKRES DOKUMENTACJI PRZEWIDZIANEJ DO WYKONANIA  

Dokumentację projektową należy wykonać w formie tradycyjnej i w formie numerycznej, zawierającej 

całość opracowania, zarówno tekstowego jak i rysunkowego, w liczbie egzemplarzy zgodnej z Umową, 

oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności:  

1) analiza ekonomiczna wraz z wyliczeniem wskaźników ekonomicznych na podstawie 

najaktualniejszej Niebieskiej Księgi – Infrastruktura Drogowa,  
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2) analizy i prognozy ruchu (opracować na podstawie aktualnego Generalnego Pomiaru Ruchu 

2020/2021)  

3) niezbędne obliczenia,  

4) wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów, 

5) określenie korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy (minimum trzech) przy 

uwzględnieniu wszystkich elementów planowanej drogi oraz określenie koniecznej przebudowy 

istniejącego układu drogowego w otoczeniu inwestycji i powiązania drogi z terenem przyległym,  

6) materiały promocyjne (w tym spotkania informacyjne i konsultacje społeczne dla lokalnej 

społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych z terenów leżących w zasięgu 

proponowanych rozwiązań projektowych),  

7) plany sytuacyjne. 

 

8. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY  

 Materiały archiwalne i warunki  

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój 

koszt:  

1) niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i inne materiały archiwalne będące 

w zasobach odpowiednich instytucji (np. dokumenty planistyczne gmin, decyzje o warunkach 

zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego);  

2) zdjęcia lotnicze obejmujące obszary lokalizacji rozważanych korytarzy drogowych oraz 

analizowany obszar oddziaływania;  

3) pochodzące z zasobu państwowego oraz zasobów poszczególnych JST dane LIDAR i 

opracowania pochodne (NMT i NMPT) obejmujące obszary lokalizacji rozważanych korytarzy 

drogowych oraz analizowany obszar oddziaływania; 

4) inne niezbędne materiały, warunki i uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać 

się niżej wymienionymi materiałami: 

1) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji 

Trójmiasta sporządzone wykonane przez WYG International Sp. z o.o., 2010, 

2) Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom 

spójnym z Planem Pracy Korytarza BałtykAdriatyk (oprac WYG International Sp. z o.o., 2018), 

3) Dokumentacja przygotowawcza „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” 

(sporządzona przez Multiconsult Sp.z o.o. 2021), 

4) Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni I Gminy Kosakowo w system kolej aglomeracyjnej 

na obszarze Pomorskiej Metropolii” (Multiconsult Sp.z o.o.– 2020) 

Oprócz ww. pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia dokumentacji 

przygotowywanej przez GDDKiA O/Gdańsk pn.”Koncepcja programowa Budowy Drogi Czerwonej w 

Gdyni” , dla której to dokumentacji przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kw. 2022 roku. 

(https://www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/2022-r).  

W ramach ww. „Koncepcji…..” opracowana będzie koncepcja węzła „Gdynia Północ” , którego 

rozwiązanie należy obligatoryjnie przyjąć w nn. Studium Korytarzowym. 

 

https://www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/2022-r
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Wymagania ogólne  

1. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania, oceny i analizy wymagane 

do przedmiotowego projektu.  

2. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy pracach projektowych 

zgodne z wymaganiami OPZ, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań w okresie ich trwania aż 

do zakończenia.  

2. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 

wykonywane będą prace pomiarowe.  

3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności lokalnych.  

4. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

1. Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń 

BRD w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu.  

2. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 

odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę.  

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych.  

5. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący możliwie 

minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

Materiały do badań i prac projektowych  

1. Wykonawca będzie stosował tylko taki sprzęt, narzędzia, materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej, polskich 

przepisach, normach i wytycznych.  

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania sprzętu, narzędzi i  

materiałów, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

9. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
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projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, w tym prawa powszechnego ustanowione przez organy 

centralne oraz lokalne, a także inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

3. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

1. Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i obiektów 

wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, 

jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania.  

2. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych.  

3. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

4. Niezależnie od warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i ustaleń własnych 

projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności 

obowiązujących warunków technicznych.  

5. Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:  

1) szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą 

się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 

analiz; 

2) dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 

w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną 

one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe 

metody obliczeń i analiz; 

3) wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 

w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
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Oprogramowanie komputerowe 

1. Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 

wykonania opracowań projektowych.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy oświadczenie 

lub kopie dokumentów potwierdzające posiadanie odpowiednich licencji na stosowanie 

oprogramowania komputerowego. 

3. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac 

projektowych. 

4. Do prezentacji gremiom opiniującym, rozpatrującym i zatwierdzającym należy wykorzystać programy 

komputerowe, umożliwiające: 

1) prezentacje zaprojektowanych rozwiązań, 

2) symulacje ruchu dla sprawdzenia przepustowości dróg i skrzyżowań. 

Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych.  

2. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

3. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzające 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Szata graficzna 

1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej i wydawniczej, które spełniają w 

szczególności poniższe wymagania: 

1) zapewniają czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

2) są sporządzone w technice komputerowej; 

3) są zgodne z wymaganiami OPZ oraz odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 

4) rysunki dla poszczególnych opracowań projektowych oprócz numeracji otrzymają symbol 

opracowania projektowego przed numerem rysunku; 

5) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej; 

6) liczba arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 

7) długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm; 

8) wszystkie załączniki dokumentacji powinny być oprawione w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści danego tomu w odniesieniu do całej dokumentacji; 

9) każdy rysunek będzie opatrzony metryką zawierającą: tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko 

projektanta(-ów), datę i ich podpis(-y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, logo, nazwę 

i adres Zamawiającego oraz informacje zgodnie z wytycznymi programu wraz z logo programu o 

wspófinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy 

Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych opracowań 

projektowych); 

10) rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów; brzeg zszywany / wpinany ma 

być wzmocniony; 

11) schemat podziału na arkusze wraz z ich numeracją w każdym prawym górnym rogu arkusza 

(bezskalowo). Na każdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczyć / opisać: 

a) ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie drogi, np. obiekty użyteczności, 

b) publicznej (szkoły, urzędy, sklepy, zakłady itd.), 

c) kierunek północy, 

d) numery dróg oraz nazwy miejscowości, do których prowadzą z oznaczeniem. 

2. Wymaga się, aby:  

1) części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

MS Word,  

2) obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel,  

3) rysunki zostały wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania 

komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (m. in. na potrzeby 

procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),  

4) tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych 

formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.  

3. Na stronach tytułowych wszystkich opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia należy 

umieścić ponadto: 

1) logo oraz nazwę i adres Zamawiającego; 

2) liczbę egzemplarzy danego tomu opracowania z określeniem numeracji; 

3) datę i nr edycji dokumentacji (rev. 1, rev. 2, …); 

4) informacje zgodnie z wytycznymi programu wraz z logo programu o wspófinansowaniu projektu 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 

Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4. Strona tytułowa, powinna zostać opracowana w sposób przejrzysty, uporządkowany, umożliwiający 

łatwe zlokalizowanie informacji (np. w kolumnach); ze względu na ilość zawartych informacji strona 

tytułowa może składać się z kilku podstron. 

5. Egzemplarze projektu należy ponumerować – zarówno teczki, jak i poszczególne elementy, 

znajdujące się w walizkach a walizki mają być zaopatrzone w spis ich zawartości. Walizki mają być 

opisane na 4 ścianach.  

6. Dokumentacja projektowa służąca celom opiniowania, uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji 

(poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana jest Zamawiającemu w jednym egzemplarzu 

(w wersji papierowej i elektronicznej) oraz nie będzie zwracana Wykonawcy i nie jest wliczana w 

ilości podane w pkt 7 niniejszego rozdziału.  
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7. Dokumentacja projektowa przekazywana będzie właściwym organom i instytucjom celem jej 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji i akceptacji dostarczana jest przez Wykonawcę w wersji 

elektronicznej.  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawdzoną i zatwierdzoną dokumentacje projektową w 

liczbie 5 egzemplarzy (w wersji papierowej i elektronicznej) do odbioru.  

9. Koszty związane z opracowaniem egzemplarzy poszczególnych elementów dokumentacji do 

uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji oraz koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji itp. bądź do prezentacji na 

spotkaniach ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 

1) twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie); 

2) szerokość maksymalnie do 50 cm; 

3) wysokość maksymalnie do 33 cm; 

4) waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10 kg; 

5) głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję elektroniczną całości dokumentacji (zgodnie z 

zapisami ujętymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej), w trwałych opakowaniach (nie papierowych 

- oddzielnie każdy kompletny egzemplarz), spełniającą niżej wymienione wymagania: 

1) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, kosztorysy itp. 

mają być zapisane:  

a) dla wersji edytowalnej w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel - wg uzgodnienia z 

Zamawiającym,  

b) dla wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf lub *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy (wg 

uzgodnienia z Zamawiającym), przy założeniu, że jeden zeszyt to jeden plik.  

2) pliki graficzne mają być zapisane w formacie *.pdf lub *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi 

- wg uzgodnienia z Zamawiającym oraz w wersji edytowalnej – w formacie kompatybilnym ze 

standardami *.dgn, *dxf, *.dwg i *shp. Przekazywane rysunki techniczne, zapisane w formacie 

*.dwg, powinny dać się otworzyć programem AutoCad, natomiast pliki w formacie *.dgn powinny 

dać się otworzyć programem Microstation V8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu plików źródłowych z danymi projektowanych elementów, takich jak geometrie 

horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne projektowanych elementów (a także plików, na 

podstawie których stworzono ww. modele), a także plików, które powstały i były niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu cyfrowych plików z arkuszami obejmującymi wszystkie rysunki składające się na 

przedmiotową dokumentację, służących do wydruku poszczególnych arkuszy każdej z części 

dokumentacji. Wykonawca przekaże ponadto wersje robocze (edytowalne) plików w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego. 

12. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wersję programów w jakiej zostaną zapisane materiały w 

formie elektronicznej. Jednocześnie:  

1) materiały w wersji elektronicznej muszą być czytelne (między innymi zachować czytelność 

czcionek, style linii itp.) i powinny być przekazane w plikach 2D i 3D; 

2) materiały w wersji elektronicznej należy przekazać w formie w jakiej zostały utworzone, tj. 

niedopuszczalne jest np. rozbijanie elementów rysunku takich jak wymiary, teksty czy polilinie, 

przenoszenie wszystkich elementów na jedną warstwę czy też nadawanie wszystkim elementom 

tej samej grubości, koloru itp. 
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13. Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji 

elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

14. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych. 

15. Należy opracować szczegółowy wykaz liczby stron (z podziałem na strony czarno – białe i kolorowe) 

każdej części składowej dokumentacji wraz z liczbą okładek, grzbietów, teczek, naklejek itp. – 

oddzielnie dla każdego opracowania. Strony większego formatu niż A4 (np. rysunki) mają mieć 

podane wymiary oraz być przeliczone na format A4. Niniejszy wykaz należy dołączyć do 

oświadczenia, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z różnic wersji elektronicznej od wersji papierowej dokumentacji 

obciążają Wykonawcę. 

 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

1. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

2. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania 

ich Zamawiającemu.  

3. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego 

egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej. 

 Bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii korespondencji 

Wszystkie pisemne wystąpienia do wszelkich instytucji oraz organów administracji państwowej 

i samorządowej oraz uzyskane odpowiedzi w sprawach związanych z wykonaniem i uzgodnieniem 

przedmiotowej dokumentacji, mają być obowiązkowo przekazywane do wiadomości Zamawiającego w 

terminie do 7 dni od daty wystąpienia lub uzyskania odpowiedzi.  

10. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania.  

 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej  

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego 

wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:  

1. Przegląd stanu prac projektowych – spotkanie raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego (lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji na odległość), przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz 

ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

1) ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 

projektowych dokonywana przez Zamawiającego; 

2) bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Zamawiającego;  

3) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów. 

O wyborze formy spotkania (stacjonarna lub na odległość) każdorazowo decyduje Zamawiający. 
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2. Rada techniczna - spotkanie (min. 5 spotkań lub więcej w zależności od potrzeb przy czym jedno 

spotkanie będzie odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące) w siedzibie Zamawiającego (lub 

z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość), przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, 

Liderów zadań oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

1) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowej przed Zamawiającym,  

2) prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 

3) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiający (np. decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

O wyborze formy spotkania (stacjonarna lub na odległość) każdorazowo decyduje Zamawiający. 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone 

z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty 

robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4. Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby 

Zamawiającego materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 

sytuacyjne), które będą analizowane na powyższych spotkaniach. Po spotkaniach ww. materiały 

wraz z materiałami roboczymi prezentowanymi na spotkaniach stanowić będą materiał archiwalny 

dla Zamawiającego. 

5. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 

obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Oficjalne ustalenia z ww. spotkań należy 

przedłożyć w wersji papierowej Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od spotkania. 

Każdorazowo treść protokołu/notatki wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 

przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć 

zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas 

przeglądów powinny być obecni właściwi projektanci i autorzy opracowań projektowych, którzy będą 

kompetentni do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający 

może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących: sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie, na jakość lub terminowość 

opracowań projektowych, Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuścić 

dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia, jakość prac projektowych. 

 Harmonogram prac projektowych  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy ostatecznego (uzgodnionego z Zamawiającym) harmonogramu prac projektowych, 

podpisanego przez Kierownika Projektu z zastrzeżeniem, że propozycję harmonogramu, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Zamawiający uzgodni lub przekaże ewentualne uwagi do harmonogramu w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Na wprowadzenie ewentualnych uwag 

Zamawiającego, Wykonawca ma każdorazowo termin do 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag, 

a Zamawiający termin 3 dni roboczych na weryfikację. 
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2. Harmonogram (w formie wykresu Gantta) należy przedłożyć w formie pisemnej, opatrzonej 

podpisem przedstawiciela Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej edytowalnej. Wersję 

elektroniczną edytowalną harmonogramu należy przedłożyć w formie wykresu Gantta w formacie 

otwieranym w ogólnodostępnym bezpłatnym narzędziu planistycznym. 

3. W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

1) poszczególne elementy opracowań projektowych;  

2) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne etapy i elementy opracowań 

projektowych; 

3) terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 

ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór; 

4) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (do każdego opracowania projektowego); 

5) obraz „ścieżki krytycznej”; 

6) podział na etapy projektowe, odpowiednio: 

a) etap 1: Studium Sieciowe, 

b) etap 2: Studium Korytarzowe: Tom A oraz Tom B, 

c) etap 3: Studium Korytarzowe: Tom C oraz Tom D, Tom E 

d) etap 4: Studium Korytarzowe: Tom F, Tom G, Tom H, Tom I, Tom J oraz Tom K; 

7) terminy Rad Technicznych; 

8) datę sporządzania Harmonogramu oraz podpis Kierownika Projektu; 

9) dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający. 

4. Harmonogram prac projektowych może ulec zmianie, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy 

lub wydanymi poleceniami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia każdorazową 

zmianę Harmonogramu prac projektowych. Zamawiający uzgodni lub przekaże ewentualne uwagi 

do harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Na wprowadzenie 

ewentualnych uwag Zamawiającego, Wykonawca ma każdorazowo termin do 3 dni roboczych od 

dnia przekazania uwag, a Zamawiający termin 3 dni roboczych na weryfikację. Zatwierdzenie 

Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań Umownych. 

5. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie 

przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych 

w terminie do 7 dni od polecenia Zamawiającego w sytuacji: 

a) braku zgodności postępu prac z Harmonogramem prac projektowych; 

b) wprowadzenia przez strony zmian w Umowie. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych nie 

jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia w przynajmniej jednym elemencie 

projektu) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu umowy (pośredni lub końcowy), 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i 

wdrożenia programu naprawczego, gwarantującego wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej w terminie umownym. Program naprawczy winien prezentować plan działań 

naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz Zespołu Projektowego. 

Polecenie Zamawiającego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane 

z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca. 
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Raporty okresowe (miesięczne) z postępu prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu okresowych Raportów z postępu 

prac. Wzór Raportu należy uzgodnić z Zamawiającym. Okresowe raporty dotyczyć będą okresu 

jednego miesiąca i będą składane w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po okresie, którego 

dany Raport dotyczy. Raport z postępu prac ma zawierać w szczególności:  

1) wykaz prac, które zostały zakończone w danym okresie wraz z podaniem daty zakończenia 

danego opracowania projektowego; 

2) wykaz prac, które trwają z podaniem planowanego terminu ich zakończenia; 

3) procentowe określenie zaawansowania prac projektowych w stosunku do terminów umownych; 

4) zestawienie tabelaryczne korespondencji z raportowanego okresu oraz narastająco od początku 

trwania umowy wraz z kopiami pism oraz załączników na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD). 

Tabela powinna zawierać odnośniki do korespondencji (skanów) w formie hiperlinka. 

Program naprawczy  

1. Program naprawczy, o którym mowa wyżej winien zawierać:  

1) zestawienie działań koniecznych do wykonania w celu wykonania kompleksowej dokumentacji 

projektowej w terminie umownym; 

2) określenie zasobów (kadra, sprzęt) koniecznych do wprowadzenia działań naprawczych; 

3) szczegółowy harmonogram realizacji.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Program naprawczy w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania programu naprawczego 

oceni możliwość wprowadzenia zaproponowanych działań naprawczych. W przypadku stwierdzenia 

braków w programie naprawczym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełninia Programu w 

wyznaczonym terminie.  

3. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaproponowane działania nie gwarantują wykonania 

kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie umownym Zamawiający może odrzucić 

przedłożony Program naprawczy w całości. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie jest dla 

Wykonawcy wiążące. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym  

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.  

3. Wykonawca będzie prowadził bieżącą weryfikację opracowań projektowych wchodzących w skład 

zamawianej dokumentacji projektowej oraz kontrolował jej wykonanie w zakresie spójności 

poszczególnych opracowań oraz spójności wszystkich elementów danego opracowania.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Umowie.  

5. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań dla potrzeb projektu ponosi Wykonawca.  

6. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę.  
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7. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 

elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego (do wiadomości) 

korespondencję (wraz z załącznikami) związaną z realizowaną dokumentacją projektową, 

prowadzoną ze stronami trzecimi w terminie do 3 dni od dnia wysłania / odebrania korespondencji. 

Dokumenty projektu  

1. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 

które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 

przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Dokumenty projektu to:  

1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,  

2) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,  

4) wszelkie - uzyskane dla dokumentacji projektowej - oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  

5) raporty okresowe z postępu prac projektowych,  

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowego.  

3. Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. Wykonawca przekaże 

ww. dokumenty projektu Zamawiającemu podczas odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

11. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od terminów wykonania opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 Odbiór częściowy i końcowy 

Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają 

termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym 

Harmonogramie prac projektowych. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany: 

1) dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania 

zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

2) dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 

Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i 

dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów 

do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 
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2. Wykonawca przed dokonaniem odbioru przesyła komplet dokumentacji do Zamawiającego, który w 

terminie 10 dni roboczych w przypadku odbioru częściowego i 15 dni roboczych w przypadku odbioru 

końcowego przesyła uwagi do Wykonawcy. Przyjmuje się jako warunek spełniający wymogi do 

godziny 23:59 dnia ostatniego. 

3. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, 

wykonanie opinii (audytu) do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć 

będzie zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy. 

4. W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o: 

1) wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na: 

a) przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

b) przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

c) wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 

d) przekazanie poprawionych opracowań projektowych Zamawiającemu, jeżeli zdaniem 

Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady i/lub 

Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych; 

2) wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na: 

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań projektowych zleconych przez 

Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu protokołu z analizy uwag (protokół będzie 

zawierał informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwag zawartych w 

opiniach), 

b) przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych w opiniach, 

c) uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii, 

d) wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 

e) przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego,  

jeżeli wg zleconej opinii niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady; 

3) odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Zamawiającego, zasadniczo 

nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami powyższego ppkt 1) 

lub ppkt 2), 

5. W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych. 

6. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

7. Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 

podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 

8. Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminach określonych w harmonogramie 

prac projektowych, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę kompletnych dokumentów do 

odbioru, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem stwierdzenia braku wad w 
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przedmiocie zamówienia podlegającym odbiorowi albo spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

określonych w pkt 4 - ppkt 1) lub ppkt 2). 

 Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać: 

1) datę wystawienia protokołu, 

2) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

3) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

4) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby 

egzemplarzy, 

5) listę załączników, 

6) miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia. 

2. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu protokół zdawczo - odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

1) kompletne opracowania projektowe, 

2) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć, 

3) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową 

wraz z wykazem, o którym mowa w pkt I.9.2, 

4) kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych; 

5) obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (obmiar opracowań 

projektowych może też znajdować się w protokole zdawczo-odbiorczym), 

6) dokumenty projektu (wg pkt I.10.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE   patrz zał.nr 2 
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II. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI 

Przedmiot Wymagań  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla 

nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi 

Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnica Władysławowa. 

Zakres stosowania Wymagań 

Niniejsze Wymagania stanowią obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

następujących opracowań projektowych: 

1) Studium Sieciowe (SS), 

2) Studium Korytarzowe (SK). 

Gdziekolwiek przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje itp. należy brać pod uwagę 

ich najnowsze wydania. 

1. STUDIUM SIECIOWE (SS) 

Studium Sieciowe (SS) – jest dokumentem planistycznym zawierającym analizę wpływu 

proponowanego zamierzenia na funkcjonowanie istniejącej i planowanej sieci drogowej. W opracowaniu 

należy oszacować wielkość popytu na ruch drogowy oraz określić funkcjonowanie dróg przed i po 

wprowadzeniu nowych elementów sieci z uwzględnieniem wszystkich planowanych inwestycji. 

Rezultatem Studium sieciowego (SS) jest aktualizacja kształtu sieci drogowej zarządzanej przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (GDDKiA), Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW), Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w 

Wejherowie oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni i innych zarządców dróg gminnych, funkcji jej 

poszczególnych elementów oraz powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Studium to powinno odnieść 

się także do priorytetów rozwojowych Państwa i regionu. Naczelną funkcją SS powinno być sprawdzenie 

proponowanych zmian z punktu widzenia efektywności dla sektora transportu drogowego. W tej 

kategorii dokumentacji powinny się także mieścić opracowania wykraczające poza sektor dróg 

samochodowych, tzw. studia intermodalne (droga – kolej – lotnisko). 

Celami szczegółowymi są: 

1) określenie roli planowanego połączenia drogowego w rozwoju sieci TEN-T, 

2) określenie funkcji planowanego połączenia drogowego w sieci drogowej z punktu widzenia 

transportu osobowego i towarowego, 

3) określenie odziaływań pomiędzy nowym połączeniem, a przyległą siecią drogową w obszarze 

oddziaływania (wpływ na sprawność sieci, bezpieczeństwo ruchu drogowego, emisję), 

Studium Sieciowe jest dokumentem służącym zweryfikowaniu założeń do planowanego rozwoju sieci 

drogowej na analizowanym obszarze. 

1.1. Zawartość opracowania  

Część opisowa 

1. Synteza opracowania 

1) informacje ogólne na temat Studium, 

2) identyfikacja zakresu i celów ogólnych i szczegółowych opracowania, 
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3) opis przeprowadzonych analiz (cele, metody, wyniki), 

4) określenie możliwych konsekwencji rezultatów Studium dla kierunków rozwoju sieci drogowej 

kraju, regionu oraz powiatów, 

5) efekty proponowanych zmian (doraźne, długofalowe), 

6) rozwiązanie preferowane; 

2. Opis projektu: 

1) Lokalizacja przedmiotu opracowania: 

a) opis analizowanej sieci, 

b) położenie geograficzne głównych elementów, 

c) lokalizacja na tle jednostek administracyjnych (kraj, województwo, powiat, gmina), 

d) lokalizacja na sieci drogowej (międzynarodowej, krajowej, regionalnej), z określeniem roli 

przedsięwzięcia dla rozwoju tych sieci; 

2) Tło projektu: 

a) uzasadnienie podjęcia tematu (kontekst ogólny i szczegółowy), 

b) zgodność ze strategiami i programami rozwoju kraju oraz województwa, w tym w zakresie 

rozwoju infrastruktury drogowej, 

c) warunki społeczno-gospodarcze w przewidywanych latach realizacji przedmiotu Studium 

(kraj regiony, powiaty). 

3) Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu: 

a) identyfikacja problemów, 

b) cele projektu (ogólny i szczegółowe). 

4) Koncepcja i uwarunkowania planistyczne przedmiotu opracowania 

a) koncepcje rozwiązań planistycznych 

b) uwarunkowania planistyczne, społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze 

5) Analizowane rozwiązania 

a) Stan istniejący rozpatrywanej sieci 

− funkcjonujący układ komunikacyjny (sieci drogowe, kolejowe, lotnicze, drogi wodne). 

− najważniejsze dokumenty planistyczne determinujące rozwój sieci drogowej (UE, 

krajowe i regionalne) 

− stwierdzone potrzeby dostosowawcze lub konieczny zakres zmian 

b) Wytyczne dla rozwiązań planistycznych 

− własności użytkowe elementów rozpatrywanej sieci (klasa, przekrój poprzeczny, 

nośność, przepustowość, dostępność, prędkość podróży) 

− pożądane powiązania i ich klasa 

c) Sformułowanie analizowanych rozwiązań (wariantów rozwoju sieci) 

− przesłanki wariantowania 

− opis rozwiązań alternatywnych 

d) Prognoza ruchu drogowego dla rozważanych opcji 
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− dane o ruchu drogowym (pomiary natężeń, ankiety, relacje na skrzyżowaniach, węzłach 

itp.) 

− prognoza ruchu dla analizowanych rozwiązań alternatywnych (zastosowanym model z 

opisem, założenia, scenariusze ogólne rozwoju sieci drogowej, sposób obliczenia 

przyszłych natężeń ruchu) 

− analiza funkcjonowania alternatywnych wariantów sieci w przyszłości z rekomendacją 

dla poszczególnych rozwiązań 

Szczegółowy zakres analizy i prognozy ruchu został określony w pkt VI Tom C.  

6) Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko 

− oddziaływanie nowych i przebudowanych elementów sieci na środowisko przyrodnicze, 

mieszkańców oraz dobra kultury, 

− wyszczególnienie stref potencjalnych konfliktów 

7) Koszty proponowanych zmian 

− założenia kosztorysowania (poziom cen, koszty jednostkowe, zakres inwestycji), 

− kosztorys wskaźnikowy na etapie planistycznym. 

8) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego 

− zgodność rozwoju sieci dla porównywanych opcji z aktualnymi programami rozwoju, 

− możliwości finansowania opcji i związanych z tym zmian w programach finansowych. 

3. Podsumowanie i wnioski 

1) Podsumowanie 

a) opis analizowanych rozwiązań i przeprowadzonych analiz, 

b) zalety i wady proponowanych zmian sieci dla: 

− funkcjonowania układu sieci drogowej, 

− użytkowników dróg, 

− ogółu społeczeństwa i społeczności lokalnych, 

− środowiska, 

− kraju i regionu (w aspekcie zainteresowania inwestorów; rozwoju turystyki, rekreacji – 

w wyniku wzrostu dostępności terenu). 

c) omówienie, jakie będą przewidywane nakłady inwestycyjne i możliwe scenariusze 

realizacji, 

d) określenie preferencji autora Studium w zakresie przedmiotu opracowania, 

e) sformułowanie wytycznych dla preferowanego scenariusza w zakresie formalnym i 

prawnym (zmiany w legislacji, programach rozwojowych kraju i regionu, wytyczne dla służb 

odpowiedzialnych za modernizację sieci). 

2) Wnioski. 

Część rysunkowa 

1. Analizowana sieć na mapie województwa pomorskiego (ew. Polski), 

2. Analizowana sieć na tle aktualnie funkcjonujących powiązań (dróg krajowych, dróg 
międzynarodowych, TEN-T) na obszarze województwa pomorskiego, 
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3. Plany sytuacyjne w skali regionalnej 1 : 750000 (1 : 300000, 1 : 1000000) dla rozpatrywanych 
wariantów sieci, z wyróżnieniem rozwiązania preferowanego, 

4. Rozpatrywane scenariusze rozwoju sieci drogowej (rozwój sieci w latach wg. określonego 
dokumentu krajowego lub regionalnego), 

5. Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowych, 

6. Ruch istniejący (w roku opracowania Studium lub ostatnie GPR), 

7. Prognoza ruchu na sieci istniejącej i wzbogaconej o nowe elementy (dla wariantów rozpatrywanych 
z wyróżnieniem rozwiązania preferowanego), 

Wykonane mapy powinny być czytelne, zaś prezentowane dane powinny zawierać rozróżnienie 

kolorystyczne. Każda z map powinna być przedstawiona na jednej formatce zawierającej legendę 

oraz właściwe oznakowania2. 

Część elektroniczna 

1. Zapis modelu sieci (bazowy i modele wynikowe) 

2. Dane wejściowe i opracowanie pomiarów ruchu 

3. Tekst i rysunki do Studium w formacie PDF lub JPEG 

4. Dane w formatach m. in shp, .dwg, .dxf, .doc, xls 

2. STUDIUM KORYTARZOWE (SK) 

Studium Korytarzowe (SK) - [dawniej: Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną] jest 

podstawowym dokumentem projektowym, kompleksowo przedstawiającym nowe, drogowe 

zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, 

przyrodniczych i społecznych. Wstępna ocena sensowności zamierzenia inwestycyjnego dla Inwestora, 

stanowi dokument do podjęcia decyzji o jego dalszym uszczegółowieniu. 

Celem zasadniczym Studium Korytarzowego jest analiza korytarzy terenu pod nowe zamierzenie 

drogowe tj. połączenie Obwodnicy Trójmiasta z drogą wojewódzką nr 216 w rejonie m.Reda w przebiegu 

trasy poza terenami zainwestowania miejskiego oraz usprawnienie połączenia w ciągu obecnej drogi nr 

216 między m.Reda a m.Władysławowo (obwodnica) z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych 

uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną sensowności 

zamierzenia inwestycyjnego dla Inwestora, stanowiąc dokument do podjęcia decyzji o jego (zadaniu) 

dalszym uszczegółowieniu.  

Celami szczegółowymi są: 

1) wskazanie najkorzystniejszego korytarza dla nowego połączenia drogowego od Obwodnicy 

Trójmiasta (węzeł „Gdynia Północ”) do połączenia z drogą krajową nr 6 oraz drogą wojewódzką 

(DW216).  

Trasa ta stanowić ma wschodnie obejście miast Rumia i Reda, spełniając funkcje odciążenia 

obecnej drogi krajowej nr 6  (ciąg ulic; Morska – J III Sobieskiego – Grunwaldzka - Gdańska) 

2) wskazanie najkorzystniejszego korytarza dla nowego połączenia drogowego od m. Reda do m. 

Władysławowo (Obwodnica) z obejściem zachodnim m. Puck – spełniającego funkcje 

odciążenia obecnej drogi wojewódzkiej nr 216 i usprawniającego obsługę transportową 

Półwyspu Helskiego, 

 

2 Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w materiałach graficznych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 
stosownych logotypów określonych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 11 do Zasad 
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 [Przypis 1] na zasadach 
określonych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 
2014-2020. 



 

31 

 

3) analiza potencjalnych wariantów przebiegu drogi objętej zadaniem inwestycyjnym i jej powiązań 

z siecią dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych relacji z   obszarami 

o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody oraz o ochronie zabytków oraz uwzględnieniem rozwiązań zawartych w aktach prawa 

miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz studiach  uwarunkowań  

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gmin, 

4) wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i 

obiektami, objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie 

zabytków; warianty te podlegają dalszemu opracowaniu w następnych etapach przygotowania 

dokumentacji; na etapie SK należy wykluczyć rozwiązania nierealne technicznie, nie w pełni 

bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie; pozostałe 

opcje winny być ocenione i uszeregowane w postaci listy rankingowej, określającej preferencje 

Zespołu Projektowego, 

5) określenie kierunków przekształceń struktury funkcjonalno-technicznej sieci drogowej w obszarze 

analizy (w tym na obszarze miast Rumia, Reda oraz na terenie Powiatu Puckiego) w 

dostosowaniu do wielkości i struktury prognozowanego ruchu drogowego (lokalny, tranzytowy) 

oraz charakterystyki funkcji terenów w otoczeniu istniejących i planowanych połączeń.  

Realizacja celów wymagać będzie uzupełnienia sieci o dodatkowe odcinki oraz określenia docelowej 

struktury przestrzennej sieci drogowej zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad w Gdańsku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdynia oraz 

pozostałych zarządców dróg powiatowych i gminnych w obszarze oddziaływania planowanego 

połączenia drogowego. 

3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

W Studium Korytarzowym należy zebrać maksymalną ilość danych (ogólnych) o terenie, w którym dany 

korytarz przebiega wraz z inwentaryzacją wcześniej podejmowanych prac planistyczno-projektowych w 

zakresie sieci drogowej. Przedmiotowa dokumentacja powinna być traktowana jako pierwszy (wstępny) 

dokument planowania rozwoju sieci drogowej i jako taki winien być poddany wstępnym konsultacjom 

społecznym z przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za 

zagospodarowanie terenu, w tym organów administracji wojskowej, na którym inwestycja będzie 

zlokalizowana. 

SK może dotyczyć także projektów „na styku” różnych sektorów transportowych. 

Studium Korytarzowe dla inwestycji drogowych powinno zawierać następujące części  (stanowiących  

odrębne tomy  opracowania): 

A. Część ogólna, 

B. Rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, wskaźnikowe koszty projektowanej 

inwestycji), 

C. Analiza i prognoza ruchu, 

D. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

E. Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko (na podstawie wstępnego raportu o 

kolizyjności rozwiązań w stosunku do uwarunkowań środowiskowych w tym przyrodniczych, 

społecznych i kulturowych), w tym wstępne konsultacje przyjętych rozwiązań z przedstawicielami 

społeczeństwa, 

F. Koszty zadania inwestycyjnego, 

G. Planowanie i finasowanie zadania inwestycyjnego, 

H. Analiza kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, 
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I. Porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji, 

J. Opinie i uzgodnienia, 

K. Podsumowanie i wnioski. 

Jako bazowe opracowanie dla SK należy wykorzystać wcześniej wykonane Studium Sieciowe oraz 

opracowania urbanistyczne wykonane na zlecenia organów administracji publicznej, po sprawdzeniu 

aktualności zawartych w nich danych. 

Nie określa się minimalnej i maksymalnej długości tras. Zadaniem opracowującego SK jest analiza 

możliwie wszystkich, potencjalnych korytarzy przebiegu drogi. 

TOM A - Część ogólna 

A.I. Ogólna charakterystyka opracowania 

1. Informacje ogólne (Zamawiający, zleceniobiorca, podstawy opracowania itp.),  

2. Identyfikacja projektu inwestycyjnego (tj. przedsięwzięcia inwestycyjnego, organizacyjnego, 

instytucjonalnego itd., zmierzającego do osiągnięcia określonego celu), 

3. Identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego objętego projektem (tj. budowy, przebudowy lub 

remontu obiektu, będącego przedmiotem dokumentacji), 

4. Uwarunkowania środowiskowe (w tym ograniczenia związane z możliwością realizacji inwestycji 

w danym korytarzu), 

5. Uwarunkowania społeczne (ludność, struktury osiedleńcze, zagospodarowanie przestrzenne), 

6. Infrastruktura istniejąca, 

7. Projektowane rozwiązania techniczne (założenia projektowe, wskaźnikowe koszty projektowanej 

inwestycji), 

8. Obronność i bezpieczeństwo państwa,  

9. Analiza popytu (ruch istniejący i jego prognoza), 

10. Analiza finansowa (dla dróg płatnych) kosztów i korzyści z inwestycji, analiza wrażliwości, analiza 

ryzyka, 

11. Opis procesu wyboru wariantu/wariantów preferowanych, 

12. Wyniki Studium;  

A.II. Lokalizacja przedsięwzięcia  

1. Położenie geograficzne,  

2. Lokalizacja zakresu przestrzennego SS i SK na tle jednostek administracyjnych (województwo, 

powiat, gmina),  

3. Lokalizacja zakresu przestrzennego SS i SK na sieci drogowej (międzynarodowej, krajowej, 

regionalnej), z określeniem roli przedsięwzięcia dla rozwoju tych sieci, 

4. Lokalizacja zakresu przestrzennego SK na tle mapy obszarów chronionych, terenów 

zabudowanych, korytarzy ekologicznych;  

A.III. Tło projektu  

1. Historia opracowania tematu (jeśli istnieje),  

2. Zgodność przedsięwzięcia z planowaniem przestrzennym w kraju i regionie (np. czy zadanie 

zgodne jest z dokumentami strategiczno-planistycznymi kraju, planem zagospodarowania 



 

33 

 

przestrzennego województwa i w jakim zakresie) oraz programami rozwoju regionalnego oraz 

rozwoju infrastruktury drogowej, 

3. Warunki społeczno-gospodarcze (podstawowe dane statystyczne charakteryzujące powiaty, 

gminy, w granicach których zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne). 

A.IV. Identyfikacja problemów do rozwiązania  

1. Identyfikacja problemów (opis i analiza negatywnych aspektów istniejącej sytuacji, związanych z 

funkcjonowaniem układu drogowego, które odczuwane są i sygnalizowane przez różne 

uczestniczące w niej grupy społeczne (użytkownicy dróg, okoliczni mieszkańcy), instytucje 

(władze lokalne), przedsiębiorstwa w obszarze lokalizacji przedsięwzięcia), 

2. Analiza związków przyczynowo-skutkowych między nimi, a następnie ustalenie, które z 

problemów można rozwiązać poprzez realizację planowanej inwestycji (rozwiązanie określonych 

problemów to cele projektu), 

3. Określenie celów ogólnych (np. usprawnienie połączeń między konkretnymi ważnymi ośrodkami 

miejskimi) oraz celów szczegółowych (np. wzrost dostępności określonych terenów (np. 

turystycznych, produkcyjnych, handlowych, przewidywanych do wykorzystania przez wojska 

własne i sojusznicze), zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem drogowym dla 

mieszkańców danych miejscowości, skrócenie czasu podróży czy wzrost bezpieczeństwa ruchu.  

A.V. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji  

1. Koncepcje rozwiązań projektowych - główne założenia, w oparciu o które projektowano drogę 

objętą zadaniem inwestycyjnym (np. maksymalne wykorzystanie istniejącej drogi, zastosowanie 

rozwiązań geometrycznych minimalizujących koszt budowy, potrzeba maksymalnego oddalenia 

projektowanej drogi od istniejącej zabudowy, poprawa bezpieczeństwa ruchu itd.), 

2. Uwarunkowania realizacyjne (omówienie istniejących uwarunkowań realizacyjnych, 

wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych, 

ochrony konserwatorskiej terenu, warunków wodnych, geologicznych i ich wpływu na dobór 

rozwiązań). 

TOM B – Rozwiązania techniczne 

Możliwie wiele danych w tym rozdziale powinno być przedstawionych w odniesieniu do 

poszczególnych jednostek podziału administracyjnego, w szczegółowości dla gmin, zaś w przypadku 

miast dla poszczególnych dzielnic. 

B.I. Część opisowa SK 

1. Stan istniejący infrastruktury transportowej, w tym: 

1) funkcjonujący układ komunikacyjny (drogi, koleje, porty lotnicze, porty wodne – szlaki żeglugi, 

przejścia graniczne, punkty przeładunkowe), 

2) zagospodarowanie terenu (aktualne plany i studia urbanistyczne, charakter terenu w 

sąsiedztwie projektu w tym tereny i obiekty chronione), 

3) charakterystyka istniejącej drogi objętej zadaniem inwestycyjnym oraz dróg w korytarzu: 

a) dane odnośnie kategorii, numeru i klasy drogi oraz kategorii, numerów i klas dróg 

w korytarzu, 

b) dane odnośnie parametrów technicznych, 

c) obiekty inżynierskie, 

d) inwentaryzacja urządzeń obsługi podróżnych, 
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e) inwentaryzacja miejsc i urządzeń dla utrzymywania dróg, 

f) inwentaryzacja najważniejszych „urządzeń obcych” (infrastruktura: linie najwyższych 

i wysokich napięć, rurociągi wysokoprężne, kolektory, magistrale teletechniczne itp.). 

4) bezpieczeństwo ruchu drogowego na analizowanej sieci dróg: 

a) tabelaryczne zestawienie danych o liczbie wypadków, z uwzględnieniem liczby zabitych i 

rannych, na poszczególnych odcinkach dróg w analizowanym obszarze, 

b) analiza przeprowadzona na podstawie danych o wypadkach drogowych i w jej wyniku 

wskazanie odcinków o największym stopniu zagrożenia. 

2. Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi, w tym: 

1) kategoria i klasa drogi oraz projektowane kategorie i klasy dróg o innej funkcji niż krajowa, 

których konieczność wybudowania, rozbudowania, przełożenia związana jest z projektowaną 

drogą krajową, 

2) wstępna propozycja zakwalifikowania poszczególnych dróg do określonych kategorii, w 

związku z planowaną realizacją inwestycji (zmiana kategorii istniejącej drogi krajowej i jej 

konsekwencje dla pozostałej sieci dróg), 

3) kategoria ruchu, 

4) prędkość projektowa, 

5) nośność, 

6) skrajnie nad drogami poszczególnych kategorii, klas, przejściami dla zwierząt, przejściami dla 

pieszych oraz ścieżkami rowerowymi, 

7) przekrój normalny, w tym m.in. liczba pasów ruchu, szerokości pasów ruchu, szerokość pasa 

dzielącego, szerokość poboczy lub opasek zewnętrznych – utwardzonych oraz poboczy 

gruntowych, 

8) minimalne promienie łuków poziomych i pionowych, 

9) dostępność do drogi, 

10) odległość między skrzyżowaniami lub węzłami, 

11) warunki dla przejść dla pieszych i zatok autobusowych, 

12) warunki dla ciągów pieszych i rowerowych, 

13) warunki dla urządzeń ochrony środowiska, 

14) warunki dla urządzeń umożliwiających korzystanie użytkownikom niepełnosprawnym. 

3. Projektowany przebieg drogi. 

W SK konieczne jest uwzględnienie wariantowych rozwiązań lokalizacyjnych i technicznych. 

Studium ma za zadanie wskazać, które z różnych rozwiązań będzie najlepsze pod względem 

technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia środowiskowego. Dla wszystkich 

analizowanych wariantów przebiegu drogi należy przedstawić następujący opis: 

1) opis przebiegu w planie, w przekroju podłużnym, 

2) wykaz odcinków istniejącej drogi, które będą wykorzystane w przebiegu projektowanej drogi, 

3) węzły i skrzyżowania: 

a) tabelaryczne zestawienie projektowanych węzłów (pikietaż, nazwa, numer, typ węzła, 

kategoria i numer drogi poprzecznej, odległości od poprzedniego i następnego węzła), 



 

35 

 

b) tabelaryczne zestawienie projektowanych skrzyżowań (pikietaż, kategoria, klasa i numer 

drogi poprzecznej, odległości od poprzedniego skrzyżowania), 

4) obiekty inżynierskie: tabelaryczne zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich 

(pikietaż, rodzaj obiektu, orientacyjne wymiary, nazwa i rodzaj przekraczanej przeszkody); 

5) konstrukcja nawierzchni: krótkie omówienie rozwiązań, przyjętych w zależności od obciążenia 

ruchem i przedstawienie warstw planowanej docelowo konstrukcji nowych nawierzchni; opis 

konstrukcji potrzebny jest m.in. dla oszacowania jej kosztu, 

6) warunki odwodnienia projektu. 

4.  Wstępne założenia dla Systemu Zarządzania Ruchem. 

B.II. Część rysunkowa 

1. Warianty trasy należy pokazać na następujących planach: 

1) Plan orientacyjny na mapie topograficznej w skali 1 : 50 000 (ewentualnie, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, skala pomiędzy 1 : 25 000 a 1 : 100 000), 

2) Plan sytuacyjny na ortofotomapie w skali 1 : 10 000 (ewentualnie, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, skala pomiędzy 1 : 2 000 a 1 : 25 000). 

2. Dla każdego z wariantów trasy należy wykonać: 

1) Profil podłużny, w skali odpowiadającej planowi sytuacyjnemu, 

2) Przekrój normalny, w skali 1 : 100. 

3. Na planach sytuacyjnych należy wyszczególnić co najmniej: 

1) kilometraż wariantów, 

2) parametry tras wariantów, 

3) węzły i skrzyżowania, 

4) obiekty inżynierskie, 

5) miejsca mogące wywoływać potencjalny konflikt, 

6) obszary chronione, 

7) obszary cenne przyrodniczo, 

8) istniejące ciągi piesze, rowerowe, ścieżki Nordic Walking, szlaki turystyczne itp.. 

TOM C – Analiza i prognoza ruchu 

Wykonane analizy i prognoz ruchu będą podstawą do określenia zasadności i efektywności 

analizowanej inwestycji oraz jednym z elementów oceny porównawczej poszczególnych wariantów, 

a także źródłem danych do dalszych analiz ekonomiczno-społecznych i finansowych. 

C.I. Uwagi ogólne 

1. Analizy i prognozy ruchu powinny zostać wykonywane i opracowywane na podstawie najbardziej 

miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Wykonawca jest zobowiązany do zebrania niezbędnych danych lub ich opracowania w zakresie 

wpływającym na generację ruchu, jak i uzupełniających pomiarów ruchu niezbędnych do 

kalibracji modelu ruchu. 

2. Wymagania stawiane analizom i prognozom ruchu ulegają w czasie zmianom w związku z 

modyfikacjami przepisów technicznych, uregulowań prawnych, wahaniami gospodarczymi, w 
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związku z powyższym konieczne jest korzystanie z najbardziej aktualnych informacji wymagań i 

rekomendacji.  

3. W celu uzyskania najbardziej miarodajnych wyników prognoz ruchu należy unikać zbyt 

szczegółowych podziałów odcinków planowanych dróg oraz zlecania wykonania dokumentacji, 

w tym prognoz ruchu, różnym wykonawcom, ponieważ może to prowadzić do dużych różnic w 

otrzymanych wynikach. Wskazane jest, aby odcinek analizowany był logicznie podzielony np.: 

łączył ośrodki generujące/absorbujące ruch lub przynajmniej zaczynał się i kończył w węźle z 

inną drogą krajową lub wojewódzką. 

C.II. Wymagania ogólne 

Do analiz należy przyjąć horyzonty czasowe prognozy ruchu: 1, 5, 10 i 20 rok eksploatacji od 
przewidywanej daty oddania inwestycji do użytku. Prognozy ruchu dla pozostałych lat pomiędzy 
powyższymi latami prognoz, mogą zostać obliczane za pomocą metod prostej interpolacji liniowej.  

Analizy symulacyjne i prognozy ruchu należy wykonać z wykorzystaniem Intermodalnego krajowego 

modelu ruchu InMoP (udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad). Wykonawca 

dokona aktualizacji i kalibracji modelu oraz jego uszczegółowienia w zakresie sieci (z 

uwzględnieniem dróg lokalnych i wyższego rzędu) oraz potencjałów ruchotwórczych z obszarze 

bezpośredniego oddziaływania inwestycji. Obszar ten i potencjały zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym. Wykonawca dokona kalibracji modelu na podstawie wyników GPR 2020/21 oraz 

wykonanych przez Wykonawcę uzupełniających pomiarów natężenia ruchu. Zakres pomiarów 

uzupełniających należy uzgodnić z Zamawiającym. 

C.III. Wymagane dane wyjściowe 

W analizach i prognozach ruchu należy: 

1. Wykorzystywać istniejące następujące dane: 

1) wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21, 

2) wyniki pomiarów ze stacji ciągłych pomiarów ruchu (obowiązkowo jeśli dobrze działająca 

stacja stała znajduje się w ciągu drogi nie dalej niż 100 km od planowanego odcinka); 

3) dane zawarte w innych opracowań i dokumentacjach projektowych wymienionych w rozdz. 

I.8.1.2, 

4) inne dane o natężeniu ruchu drogowego opracowane w okresie od stycznia 2022 r. (w 

przypadku ich występowania np. wykonane w ramach „Studium transportowe dla Gminy 

Kosakowo”). 

2. Przeanalizować i opisać: 

1) Dane demograficzno-gospodarcze dla rejonów transportowych konieczne dla 

uszczegółowienia modelu (z innych dostępnych i wiarygodnych źródeł, np. urzędów 

samorządowych, innych zarządców infrastruktury transportowej itp.) w stanie istniejącym oraz 

w okresie prognozy. Podział analizowanego obszaru na rejony transportowe należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

2) Istniejący układ sieci transportu drogowego w obszarze obejmującym analizowane oraz 

sąsiednie połączenia drogowe. 

3) Wynikające z dokumentów planistycznych plany rozwoju sieci drogowej w analizowanym 

obszarze oraz planowanych innych odcinków w pozostałej części gminy Puck, Rumia, Reda, 

Władysławowo oraz Miasta Gdyni, wpływających na funkcjonowanie i wielkość natężenia 

ruchu w analizowanym korytarzu. 
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3. Wykonać dodatkowe pomiary i badania ruchu, przyjmując ich lokalizacje odpowiednio dla danego 

zadania inwestycyjnego, w celu zapewnienia należytego zakresu i dokładności opracowania 

prognozy tj. 

1) Pomiary natężenia ruchu drogowego w przekrojach (ręczne lub automatyczne) – przy 

obliczeniach wielkości średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na podstawie pomiarów 

krótkotrwałych należy uwzględnić dobowe, tygodniowe i roczne wahania ruchu, 

2) Wykonać dodatkowe pomiary ręczne lub automatyczne niezbędne np. do uzasadnienia 

właściwego przebiegu drogi i sposobu podłączenia do niej pozostałej sieci dróg lub 

uzasadnienia budowy węzła drogowego, 

3) Pomiar dobowego ruchu tranzytowego (z wykorzystaniem kamer ANPR) dla przekrojów co 

najmniej w następujących punktach: 

a) DK6 na granicy Gdyni i Rumi, 

b) DK6 na granicy Redy i Wejherowa, 

c) DW216 na granicy Redy i gminy Puck, 

d) DW216 na granicy gminy Puck i gminy Władysławowo, 

e) DW215 na granicy Chłapowa i Rozewia (skrzyżowanie z ul. Garnizonową), 

f) DW216 na wysokości wejścia nr 3 na plażę na Półwyspie Helskim. 

Każdorazowo zakres i terminy dodatkowych pomiarów i badań ruchu należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

C.IV. Wymagania dotyczące założeń do prognoz ruchu 

W analizach i prognozach ruchu należy przyjmować najbardziej aktualne założenia dla: 

1) Prognozowanych zmian potencjałów ruchotwórczych poszczególnych rejonów 
transportowych opisujących liczbę mieszkańców, liczbę miejsc pracy oraz inne dane 
wykorzystane do modelowania generacji i absorpcji podróży, 

2) Prognoz wskaźnika wzrostu PKB do celów planistyczno-projektowych, 

3) Założeń dotyczących planowanego rozwoju sieci drogowej i sieci kolejowej w obszarze 
odziaływania, 

4) Typów odcinków stosowanych w modelu i odpowiadających im funkcjom oporu, 

5) Wartości czasu użytkowników, kosztów eksploatacji pojazdów, komfortu podróży 
stosowanych do rozkładu macierzy na sieć drogową 

6) Zasad weryfikacji zgodności modelu ruchu z wynikami pomiarów w roku bazowym. 

Szczegółowe założenia do powyższych aspektów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

C.V. Wymagania dotyczące modelowania ruchu 

1. Analizy symulacyjne i prognozy ruchu należy wykonać z wykorzystaniem Intermodalnego 

krajowego modelu ruchu InMoP (udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad). 

2. Prognozowanie ruchu przy użyciu modeli ruchu wymaga wyliczenia macierzy podróży. 

Macierze roku bazowego należy opracować dla roku 2021, z uwzględnieniem wyników GBR 

2020/21 oraz wyników pomiarów uzupełniających, w tym danych o ruchu tranzytowym. Macierze 

podróży powinny uwzględniać również podróże międzygminne w tym również te 

wewnątrzpowiatowe. 
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3. Analizy i prognozy ruchu należy opracować dla średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) w 

podziale na kategorie pojazdów: 

1) Samochody osobowe, 

2) Samochody dostawcze, 

3) Samochody ciężarowe, 

4) Samochody ciężarowe z przyczepami/naczepami 

5) Motocykle 

6) Autobusy. 

C.VI. Zawartość opracowania 

1. Część opisowa 

1) Opis i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, w tym plan sytuacyjny z naniesionym 

przebiegiem planowanej inwestycji (z lokalizacją i nazwami węzłów drogowych, numerami 

dróg i nazwami miejscowości). 

2) Opis wszystkich wykorzystanych dostępnych danych (wyników Generalnego Pomiaru Ruchu, 

stacji ciągłych pomiarów ruchu, badań źródło-cel, innych pomiarów ręcznych i 

automatycznych itp.), 

3) Opis metody prognozowania i wykorzystane oprogramowanie wraz numerem licencji 

komercyjnej, 

4) Informacje o przyjętych założeniach: 

a) założenia przyjęte zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

b) inne założenia wraz z uzasadnieniem powinny być szczegółowo opisane, 

c) dodatkowe założenia, (np. dotyczące planowanych zmian innej infrastruktury istotnej z 

punktu widzenia projektu lub wynikające z konieczności uszczegółowienia modelu) 

powinny być również szczegółowo opisane. 

2. Część analityczna 

1) Wielkości ruchu drogowego, opis warunków ruchu, punktów krytycznych analizowanego 

układu, podstawowych konfliktów itp. w istniejącym układzie drogowym – dla roku bazowego, 

2) Wyniki kalibracji modelu i weryfikacji z wynikami pomiarów w roku bazowym (zgodnie z 

wymaganiami dostępnymi na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), w zakładce analizy 

i prognozy ruchu, 

3) Wymagane jest aby wykonawca analizy i prognozy ruchu sam sprawdził i przedstawił w 

opracowaniu wyniki weryfikacji wykonanych przez siebie analiz i prognoz ruchu, poprzez 

zestawienie tabelaryczne porównania prac przewozowych wyrażonych w pojazdo-

kilometrach, pojazdo-godzinach oraz średniej prędkości w wariancie bezinwestycyjnym i 

wariantach inwestycyjnych wraz z porównaniem i interpretacją uzyskanych wyników. 

4) Prognoza wielkości ruchowych i prognoza warunków ruchu – w istniejącym układzie 

drogowym (tzw. wariant bezinwestycyjny) dla wymaganych horyzontów prognozy, 

5) Prognoza wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu – dla planowanego układu sieci 

drogowej lub jego wariantów, dla wymaganych lat prognozy (wariant inwestycyjny), 

6) Okresowe wahania ruchu (dobowe, tygodniowe, roczne), 

7) Miarodajne godzinowe natężenie ruchu, 
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8) Rodzajowa struktura ruchu, 

9) Struktura kierunkowa ruchu na skrzyżowaniach, 

10) Kartodiagramy ruchu na skrzyżowaniach, węzłach. 

Uwaga: Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach 

rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i węzłów w 

pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

3. Załączniki. 

1) Wykaz wykorzystanych pomiarów i innych danych, 

2) Dokumentację wykonanych pomiarów: 

a) opis wykonanych pomiarów (cel, zakres, opis metody i rodzaju zbieranych danych 

ruchowych w tym wzory formularzy, lokalizacja, data i czas trwania), 

b) wyniki pomiarów ruchu w wersji elektronicznej, z podaniem struktury i opisem pól; 

3) Zestawienie struktury rodzajowej pojazdów dla poszczególnych odcinków analizowanej drogi 

w ciągu średniorocznego dnia z podziałem na okres dnia i nocy, 

4) Prognoza ruchu powinna zostać wykonywana za pomocą oprogramowania PTV VISUM (w 

którym został opracowany model InMoP), na prośbę Zamawiającego należy przekazać 

zleceniodawcy również pliki projektu programu, czyli wszystkie pliki o rozszerzeniu *.ver. 

Projekt w programie VISUM powinien obejmować przynajmniej cały obszar wpływu inwestycji. 

5) Kartodiagramy rozkładu natężenia ruchu na sieć, 

6) Kartodiagramy struktury kierunkowej ruchu na wybranych skrzyżowaniach (ustalonych z 

Zamawiającym), 

7) Szczegółowe tabele wynikowe obliczeń przepustowości na wybranych skrzyżowaniach 

(ustalonych z Zamawiającym). 

C.VII. Forma opracowania 

1. Wszelkie materiały drukowane i rysunki powinny być złożone do formatu A4, lub A3, 

2. Wielkości prognoz ruchu, dla poszczególnych horyzontów prognozy, w podziale na kategorie 

pojazdów, należy przedstawić w formie tablic, zbiorów i prezentacji graficznych (schematy, 

kartogramy, mapy, plany sytuacyjne). Na schematach, kartogramach, mapach, planach 

sytuacyjnych powinny być wyraźnie naniesione nazwy miejscowości, nazwy lub numery węzłów 

i numery dróg. 

3. Wszystkie zbiory wynikowe powinny być przekazywane w wersji elektronicznej wraz ze 

szczegółowym opisem pól w formacie tekstowym, dbf lub MS Excel. 

4. Wszystkie mapy wektorowe w wersji elektronicznej powinny być wykonane w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 15 października 2012r., w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz.U.2012.1247) […], 

5. Wszystkie elementy modelu sieci (węzły, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny być dowiązane 

do aktualnego systemu referencyjnego. Należy podać datę jego aktualizacji, 

6. Opis elementów modelu: 

1) Powinien zawierać wszystkie parametry geometryczne, ruchowe, założenia ekonomiczno – 

finansowe, wykorzystane w projekcie (węzły, odcinki), 
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2) Nazwy miejscowości posiadające niepowtarzalny kod TERYT powinny posiadać nazwę 

zgodną z jej zapisem w Dz. Ust. nr 157 poz. 1031 z późniejszymi zmianami, 

3) Nazwy miejscowości, które nie posiadają niepowtarzalnego kodu TERYT powinny mieć nazwy 

zgodne z nazwami występującymi Geoportalu (www.geoportal.gov.pl) 

4) Inne elementy infrastruktury, rejony komunikacyjne powinny być zaznaczone na mapach lub 

planach sytuacyjnych. 

TOM D – Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

D.I. Definicja i cele 

1. Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (Ocena BRD), zgodnie z 

ustawą o drogach publicznych oznacza „strategiczną analizę wpływu wariantów planowanej drogi 

na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w sieci dróg publicznych znajdujących się w 

obszarze oddziaływania planowanej drogi” (definicja Ustawy o drogach publicznych […] art. 4 pkt 

28). 

2. W Ocenie BRD wskazuje się na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wpływają na 

wybór proponowanego do realizacji wariantu drogi. Ocena BRD dostarcza istotnych informacji 

niezbędnych dla analizy kosztów i korzyści poszczególnych wariantów drogi podlegających 

ocenie. 

3. Celem Oceny BRD jest wskazanie wariantów drogi dopuszczalnych pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wariantu najkorzystniejszego pod względem BRD oraz 

dostarczenie niezbędnych danych o wpływie planowanej drogi na BRD. W ocenie wpływu na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wskazuje się na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

które przyczyniają się do wyboru zaproponowanego rozwiązania. Przeprowadzone w ramach 

Oceny BRD porównanie wariantów planowanej drogi, w tym analiza korzyści i kosztów powinno 

posłużyć do sporządzenia analizy wielokryterialnej. 

D.II. Wymogi ustawowe 

1. Ocenę wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego przeprowadza się na 

etapie planowania tej drogi, przed wszczęciem postępowania w sprawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie 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 […] (art. 24i, ust. 1 Ustawy o drogach 

publicznych […]). 

2. Wyniki Oceny BRD zarządca drogi uwzględnia na kolejnych etapach projektowania, budowy albo 

przebudowy drogi. (ustawa o drogach publicznych […] (art. 24i, ust. 4). 

3. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia muszą się znaleźć dane o: 

1) art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. d) „ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku 

drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego”, 

2) art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. j) „wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 

przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej”. (ustawa 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 […] 

4. Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) „określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 

również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 
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transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

(ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

[…] art. 66 ust 1 pkt 6). 

2) „uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: bezpieczeństwo ruchu drogowego w 

przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej”. (ustawa z dnia 3 października 2008 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) […] art. 66 ust 1 pkt 7 lit. e ). 

3) „Każdy z analizowanych wariantów drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.” (ustawa z dnia 3 

października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) […] art. 

66 ust 1a ). 

Z wyżej wymienionych względów dla uzyskania niezbędnych danych, dla określenia wpływu 

planowanej drogi na BRD, stwierdzenia dopuszczalności wariantów pod względem BRD oraz 

uzasadnienia preferowanego z punktu widzenia BRD wariantu planowanej drogi konieczne jest 

przeprowadzanie procedury Oceny BRD. Bez jej przeprowadzenia i ustalenia jej wyników nie jest 

możliwe spełnienie warunków 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. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie Audytów BRD dla 

poszczególnych wariantów drogi zamiast przeprowadzania Oceny BRD dla wszystkich wariantów 

jednocześnie. 

5. Przy przeprowadzaniu Oceny BRD uwzględnia się: 

1) liczbę zabitych w wypadkach drogowych oraz liczbę wypadków drogowych na drogach, z 

których ruch drogowy może zostać przeniesiony na planowaną drogę,  

2) warianty przebiegu i parametrów planowanej drogi w przypadku budowy drogi oraz rozkład 

ruchu drogowego na sieci drogowej, 

3) wpływ planowanej drogi na istniejącą sieć drogową, 

4) wpływ planowanej drogi na uczestników ruchu drogowego, 

5) natężenie ruchu drogowego i jego rodzaj, 

6) czynniki sezonowe i klimatyczne, 

7) potrzeby uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref parkingowych, 

8) lokalną aktywność tektoniczną, sejsmiczną oraz możliwość wystąpienia tąpnięć górniczych. 

(Ustawa o drogach publicznych […] art. 24i, ust. 2). 

6. Ocena BRD zawiera w szczególności:  

1) opis planowanej budowy lub przebudowy drogi; 

2) opis stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejącego oraz jego stanu w przypadku 

niezrealizowania planowanej budowy lub przebudowy drogi;  

3) przedstawienie proponowanych możliwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego;  

4) analizę wpływu alternatywnych rozwiązań na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

5) porównanie rozwiązań alternatywnych, w tym analizę kosztów i korzyści;  
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(Ustawa o drogach publicznych […] art. 24i, ust. 3). 

D.III. Przeprowadzanie Oceny BRD na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych (etap 

Studium Korytarzowego) 

1. Ocenę BRD na drogach krajowych należy przeprowadzać w sposób określony w Zarządzeniu nr 

29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie 

procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w Zarządzeniu nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie procedury 

oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, posługując się metodyką opisaną w Podręczniku Oceny BRD, stanowiącym 

załącznik nr 1 do tego Zarządzenia. 

2. Dane i materiały wyjściowe, obliczenia i analizy niezbędne dla przeprowadzenia Oceny BRD, 

które przygotowuje i opracowuje Projektant w terminie umożliwiającym wykonanie Oceny wpływu 

planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego przez audytorów BRD. 

1) Dane ogólne o projekcie: tytuł projektu i jego stadium, nazwa, lokalizacja i zakres zadania 

inwestycyjnego (początek i koniec połączenia i pikietaż początku i końca projektowanego 

odcinka drogi), nazwa zarządcy drogi zlecającego przeprowadzenie Oceny BRD, nazwa 

projektanta (biura projektowego), zawartość dostarczonej dokumentacji projektowej, 

informacje o wynikach poprzedniej Oceny BRD. 

2) Dane na temat planowanej drogi (wspólne dla wszystkich wariantów planowanej drogi): opis 

planowanej budowy lub przebudowy drogi, klasa drogi, zakres dostępności, prędkość 

projektowa i miarodajna, typ przekroju normalnego i jego parametry, podstawowe parametry 

geometryczne, rodzaj otaczającego terenu. 

3) Dane na temat obszaru wpływu planowanej drogi: obszar wpływu wraz z jego granicami 

naniesionymi na mapę analizowanego obszaru, plan orientacyjny w skali 1 : 10000, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, mapy topograficzne, mapy orto-fotogrametryczne, 

opis terenu i uwarunkowań lokalnych, charakterystyka sieci drogowej powiązanej z istniejącą 

drogą (drogi krajowe, wojewódzkie i ważniejsze drogi powiatowe), ocena miejsca planowanej 

drogi w hierarchii sieci i powiązań z nią, udział skrzyżowań 1-poziomowych i 2-poziomowych, 

czynniki sezonowe i klimatyczne, lokalna aktywność tektoniczna, sejsmiczna oraz możliwość 

wystąpienia tąpnięć górniczych, istniejące bezpieczne strefy parkingowe. 

4) Dane na temat istniejącego i prognozowanego ruchu drogowego na najważniejszych drogach 

w obszarze wpływu: charakterystyka ruchu na sieci drogowej powiązanej z istniejącą drogą, 

natężenie ruchu istniejącego i jego rodzaj oraz struktura kierunkowa, prognozy ruchu dla 

poszczególnych lat okresu prognozy dla wszystkich wariantów planowanej drogi i 

najważniejszych dróg w obszarze wpływu, analiza potrzeb uczestników ruchu drogowego, 

szczególnie uczestników niechronionych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych stref 

parkingowych.  

5) Dane o wszystkich wariantach planowanej drogi: plan orientacyjny z naniesionymi wariantami 

przebiegu planowanej drogi, charakterystyka przebiegu i parametrów geometrycznych 

wariantów, długości poszczególnych wariantów, krętość odcinków dróg, rodzaje przyległych 

terenów, rodzaje zabudowy, liczba i rodzaj skrzyżowań (węzłów), istniejących i planowanych 

cech otoczenia dla poszczególnych wariantów, analizę wpływu alternatywnych rozwiązań na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

6) Dane na temat dotychczasowego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego: opis stanu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejącego oraz jego stanu w przypadku niezrealizowania 

planowanej budowy lub przebudowy drogi, liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych, 

liczba wypadków drogowych dla dróg analizowanego obszaru z ostatnich 3 lat (dla 
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przebudowy drogi - z ostatnich 5 lat), wskaźniki wypadkowości charakterystyczne dla przyjętej 

klasy, typu przekroju normalnego i jego parametrów, dostępności, rodzajów i typów 

skrzyżowań drogi. 

7) Dane na temat prognozowanego stanu BRD: przedstawienie proponowanych możliwych 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawienie zakładanych celów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym planowanego poziomu zmniejszenia liczby 

wypadków, ofiar rannych i ofiar śmiertelnych, określonych w krajowym, regionalnych lub 

powiatowych strategiach i programach bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowanego 

poziomu zmniejszenia niektórych rodzajów wypadków (np. z niechronionymi uczestnikami 

ruchu), prognozowane liczby zabitych, rannych i wypadków drogowych na planowanej drodze 

i pozostałych drogach w obszarze wpływu w ciągu 20 lat, prognozowane koszty strat 

materialnych i ofiar wypadków drogowych dla sieci dróg w obszarze wpływu planowanej drogi, 

porównanie rozwiązań alternatywnych, w tym analiza kosztów i korzyści. 

3. Zawartość Oceny BRD, którą opracowuje Audytor BRD. 

1) Ocena skuteczności porównywanych wariantów drogi w zakresie redukcji liczby wypadków 

drogowych i liczby ich ofiar, 

2) Ocena skuteczności porównywanych wariantów planowanej drogi w zakresie redukcji kosztów 

strat materialnych i ofiar wypadków drogowych. 

3) Obliczenie punktacji porównanych wariantów i ustalenie ich końcowego rankingu pod 

względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4) Wskazanie wariantów dopuszczalnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

5) Wskazanie wariantu planowanej drogi najkorzystniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

TOM E – Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko  

E.I. Założenia ogólne  

1. Celem analizy środowiskowej, wykonywanej w SK, jest ocena wszystkich możliwych do realizacji 

wariantów planowanego przedsięwzięcia oraz uszeregowanie wariantów, poczynając od 

najlepszego według tej oceny. Ze względu na zbyt małą szczegółowość dokumentacji projektowej 

na tym etapie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie jednego optymalnego wariantu.  

2. Wszystkie warianty powinny być rozpatrywane na tym samym poziomie szczegółowości. 

3. Analiza środowiskowa nie jest raportem o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu 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 […].  

4. Analiza środowiskowa jest częścią dokumentacji projektowej sporządzaną w celu wskazania 

wariantów (minimum dwóch) do dalszych prac projektowych.  

5. Analiza środowiskowa ocenia warianty pod względem środowiskowym i społecznym.  

E.II. Zakres analizy środowiskowej  

1. Analiza środowiskowa zawiera:  

1) Opis planowanego przedsięwzięcia drogowego we wszystkich wariantach, a w szczególności:  

a) charakterystykę planowanego przedsięwzięcia,  

b) opis zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanych korytarzy drogi.  
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2) Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania poszczególnych korytarzy przedsięwzięcia uwzględniający:  

a) elementy przyrodnicze środowiska, 

b) obszary chronione, określone na podstawie odrębnych przepisów,  

c) walory krajobrazowe i rekreacyjne.  

3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanych 

korytarzy przedsięwzięcia zabytków chronionych.  

4) Określenie możliwego transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

5) Wstępną ocenę oddziaływania na środowisko analizowanych korytarzy, w szczególności na:  

a) ludzi, zwierzęta i rośliny,  

b) obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

c) wody powierzchniowe i podziemne,  

d) krajobraz,  

e) dobra materialne,  

f) zabytki i krajobraz kulturowy;  

6) Oszacowanie, czy istnieje techniczna możliwość zminimalizowania oddziaływania.  

7) Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.  

8) Opracowanie zagadnień w formie graficznej – mapy w skali 1:25000, odpowiadającej skali 

materiałów projektowych.  

9) Dokumentację fotograficzną przedstawiającą newralgiczne odcinki planowanego przebiegu 

drogi.  

10) Źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia analizy.  

2. Ze względu na fakt, że niezależnie od wybranego wariantu natężenie ruchu i jego struktura 

rodzajowa będą porównywalne, nie ma potrzeby na tym etapie analizować potencjalnych emisji 

pochodzących z eksploatacji drogi; należy określić wrażliwość terenów, przez które przebiegają 

poszczególne warianty i wskazać te najbardziej odporne na uciążliwości powodowane przez 

użytkowanie drogi. W szczególności należy:  

1) Wskazać obszary chronione przed hałasem – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku […]),  

2) Wskazać granice gleb chronionych – na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych […],  

3) Określić granice stref ochronnych ujęć wody – wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2019 r. Prawo wodne […],  

4) Określić granice JCW (jednolite części wód) oraz projektowanych lub wyznaczonych stref 

ochronnych poszczególnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) o ile są 

uchwalone lub też zostały opracowane, 

5) Wskazać złoża surowców oraz wyznaczone decyzjami granice obszarów i terenów 

górniczych.  

6) Należy również odnieść się do obszarów objętych ochroną w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  
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3. Charakterystyka terenu powinna być wykonana w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku ich braku – o studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin.  

E.III. Opis elementów przyrodniczych środowiska  

1. W części dotyczącej opisu obszarów chronionych należy wziąć pod uwagę obszary chronione na 

podstawie następujących aktów prawnych:  

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody […].  

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska […].  

3) Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. 

(Dz. U. z 1978 roku Nr 7, poz. 24) […];  

4) Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn w dniu 

23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 2, poz. 17) […];  

5) Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzonej w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 roku Nr 58, poz. 263) […].  

2. W odniesieniu do obszarów Natura 2000 należy wstępnie przeanalizować prawdopodobieństwo 

oddziaływania na spójność i integralność obszarów i całej sieci Natura 2000.  

E.IV. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanych 

wariantów przedsięwzięcia zabytków chronionych  

1. Zestawienie powinno być wykonane w oparciu o Wojewódzki Rejestr Zabytków, Wojewódzką 

Ewidencję Zabytków, gminne ewidencje zabytków oraz Archeologiczne Zdjęcie Polski. Wskazane 

jest również skonsultowanie zestawienia z właściwymi służbami ochrony zabytków – Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku oraz z działającymi na danym terenie 

instytucjami naukowymi (np. Muzeum Archeologicznym oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 

w Gdańsku) a także z Zamawiającym 

E.V. Opracowanie zagadnień w formie graficznej  

1. Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w analizie środowiskowej, a w 

szczególności:  

1) sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy),  

2) w przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku […].  

3) obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w Ustawie o ochronie przyrody […].  

4) granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) 

oraz stref ochronnych ujęć wodnych.  

5) złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych.  

6) typy siedlisk przyrodniczych.  

7) rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej.  

8) korytarze migracyjne zwierząt.  

2. Na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne.  

E.VI. Spotkania informacyjne i konsultacje społeczne 
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1. Zamawiający w świetle przepisów prawnych nie jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji 

społecznych, jednakże na etapie Studium Korytarzowego wskazane jest przeprowadzenie 

spotkań informacyjnych i konsultacyjnych - tak, aby możliwe było wnikliwe rozważenie 

postulatów, jak również rezygnacja z analizy korytarzy nieakceptowanych społecznie.  

2. Sposób udziału społeczeństwa oraz zakres i formę Raportu określono w pkt. I.6.2. do I.6.4.  

E.VII. Sformułowanie puli rozwiązań wynikowych w oparciu o przeprowadzone analizy i 

konsultacje  

1. Opis porównywanych wariantów.  

2. Metoda wyboru (eliminacji) opcji projektowych.  

3. Analiza porównawcza (rankingowa).  

4. Opcje preferowane jako wynik analizy porównawczej.  

TOM F – Koszty zadania inwestycyjnego 

F.I. Założenia kosztorysowania 

1. Poziom cen (z podaniem źródła), 

2. Koszty jednostkowe (z podaniem źródła). 

F.II Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)  

Zbiorczy kosztorys wskaźnikowy dla każdego z analizowanych wariantów. 

F.III Propozycje źródeł finansowania  

Wskazanie, wraz z uzasadnieniem, planowanych (proponowanych) źródeł finansowania inwestycji, 

z wyszczególnieniem: środków budżetowych, środków UE itp.. Powyższe należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

TOM G - Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego 

G.I. Harmonogram realizacji inwestycji 

1. Wstępny harmonogram realizacji inwestycji: zestawienie terminów rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych głównych działań w toku przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego. 

Harmonogram może być opracowany w układzie kwartalnym (rocznym dla przedsięwzięć 

odległych w czasie), w wersji graficznej jak i tabelarycznej.  

2. Wstępny harmonogram realizacji inwestycji powinien zawierać, m.in. pozycje takie, jak np.: prace 

studialne i projektowe, nabycie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w tym 

powtórnej oceny oddziaływania na środowisko), przetarg na wykonawstwo, rozpoczęcie i 

zakończenie budowy.  

3. Harmonogram jest ważnym elementem analizy ekonomicznej, gdzie konieczne jest podanie 

rozłożenia inwestycji w czasie.  

4. Harmonogram pozwala oceniającym projekt zweryfikować przyjęte założenia organizacyjne 

i techniczne, a inwestorowi ocenić postęp w realizacji projektu na każdym etapie. 

5. Wraz z powyższym harmonogramem należy sporządzić wstępny harmonogram finansowy. 

G.II. Struktura finansowania projektu 

Należy przedstawić zestawienie kosztów w podziale na poszczególne lata i źródła finansowania. 
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Tom H -  Analiza kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych 

1. Niniejszą analizę należy przeprowadzić zgodnie z najaktualniejszą wersją Niebieskiej Księgi – 

Infrastruktura drogowa. 

2. Formularze/tabele obliczeniowe analizy, wymagane w Niebieskiej Księdze powinny być 

dołączone do dokumentacji w formie tekstowej i elektronicznej edytowalnej. 

TOM I - Porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji 

1. Analiza przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy, od 

najkorzystniejszego według przyjętych kryteriów, w wyniku czego można wskazać warianty 

najkorzystniejsze wskazane do dalszego opracowania. 

2. Metoda analizy powinna być oparta o jak największą (lecz rozsądną – tzn. pozwalającą 

Zamawiającemu zapanować nad całością zagadnienia) liczbę kryteriów oceny i odpowiednio 

dobrane wagi. Mogą być także zastosowane metody nieuwzględniające wag, lecz bezpośrednią 

ocenę punktową.  

3. W miarę potrzeb analiza może być wykonana za pomocą więcej niż jednej metody, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Analizie należy poddać każdy wariant zawierający wszystkie obiekty budowlane wchodzące w 

jego skład (obiekty drogowe i inżynierskie), inne obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej 

związane i niezwiązane z drogą, wyposażenie techniczne, urządzenia ochrony środowiska itd.), 

wyniki opinii społecznych. Analizowane warianty powinny: 

1) mieć wspólny początek i koniec, a także zawierać wszystkie związane z nimi elementy zadania 

inwestycyjnego, 

2) porównywane opcje projektowe, 

3) opis metody analizy wielokryterialnej, 

4) ocena wariantów wg zdefiniowanych kryteriów i ich grup, 

5) wyniki analizy wielokryterialnej. 

TOM J - Opinie i uzgodnienia 

1. Wykaz i kopie wstępnych stanowisk, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 

wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. 

2. Na temat planowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie swoich kompetencji, powinni 

wypowiedzieć się: 

1) zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów,  

2) organy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych […] oraz zarządu 

województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

3) pozarządowe organizacje ekologiczne (o ile zgłoszą się jako strona), 

4) Siły Zbrojne RP – opinia szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w sprawie 

zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 

przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 
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TOM K – Podsumowanie i wnioski 

K.1. Podsumowanie 

1. Podsumowanie w formie krótkiego opisu oraz tabelarycznego zestawienia danych 

charakteryzujących analizowane warianty. 

2. Opis, sporządzony w języku niespecjalistycznym, zależy ściśle od specyfiki konkretnego 

przedsięwzięcia. Generalnie należy przedstawić najważniejsze cechy sytuacji istniejącej i 

wskazać - w przebiegu poszczególnych wariantów trasy - miejsca najbardziej newralgiczne ze 

względu na ich usytuowanie, w odniesieniu do obszarów cennych przyrodniczo oraz omówić jakie 

opinie i stanowiska (o ile je uzyskano w trakcie opracowywania SK), zostały uwzględnione i w 

jakim zakresie. 

3. W tabeli dla każdego z wariantów podać: długość ogółem, wraz z długością i procentowym 

udziałem odcinków nowo wybudowanych i przebudowywanych, długość i procentowy udział 

odcinków drogi przechodzących przez tereny o różnym sposobie zagospodarowania (zabudowa, 

tereny rolnicze, lasy), długość i procentowy udział odcinków przechodzących przez obszary 

chronione lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w podziale na województwa i gminy. Dokładność 

danych liczbowych z przybliżeniem wynikającym ze skali mapy sytuacyjnej. 

4. Poniżej wyszczególniono zalecaną zawartość podsumowania: 

 zakres podstawowych zamierzeń dla planowanego zadania inwestycyjnego, dotyczących 

m.in.: najważniejszych danych technicznych, kosztów, 

 skutki realizacji przedsięwzięcia dla funkcjonowania układu sieci drogowej, użytkowników 

dróg, ogółu społeczeństwa i społeczności lokalnych, środowiska, regionu (w aspekcie 

zainteresowania inwestorów, gospodarki, turystyki, rekreacji – w wyniku wzrostu dostępności 

terenu), 

 wyniki analizy ekonomicznej i finansowej oraz analizy wrażliwości i ryzyka, 

 omówienie wyników analizy wielokryterialnej i wstępnych opinii (konsultacji społecznych). 

K.2. Wnioski 

1. We wnioskach należy zaproponować warianty (minimum 3) do bardziej szczegółowego 

opracowania w STEŚ wraz z uzasadnieniem ich wyboru.  

2. Za najważniejsze kryterium wyboru przyjąć najmniejszą kolizyjność z obszarami objętymi 

ochroną, na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków oraz wnioski z 

wykonanej oceny wpływu na BRD.  

3. Wnioski winny zawierać także określenie preferencji autorów SK, określenie najważniejszych 

zagrożeń dla projektu (jeśli występują) oraz ocenę akceptowalności wynikającą z konsultacji 

społecznych.  

4. Część graficzna Wniosków powinna zawierać co najmniej:  

1) projekt na tle sieci TEN-T, innych dróg krajowych oraz innych kategorii dróg w obszarze 

oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego;  

2) warianty trasy na następujących planach:  

a) Plan orientacyjny na mapie topograficznej w skali 1 : 50 000 (ewentualnie, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, skalę mapy można przyjąć pomiędzy 1 : 25 000 a 1 : 100 000) – zgodnie 

z Tomem B (Rozwiązania techniczne),  

b) Plan sytuacyjny na ortofotomapie w skali 1 : 10 000 (ewentualnie, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, skalę mapy można przyjąć pomiędzy 1 : 2 000 a 1 : 25 000) – zgodnie z 

Tomem B (Rozwiązania techniczne); 
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3) ruch istniejący (w roku opracowania Studium lub ostatnie GPR), 

4) prognoza ruchu na sieci istniejącej i wzbogaconej o nowe elementy, w zadanych horyzontach 

czasowych,  

5) zadanie inwestycyjne (warianty) na tle zagospodarowanie przestrzennego - w skali planu 

sytuacyjnego, 

6) zadanie inwestycyjne (warianty) na tle mapy uwarunkowań geologicznych, gruntowych, 

hydrogeologicznych, szkód górniczych, osuwisk itp.) - w skali planu sytuacyjnego, 

7) zadanie (warianty) na tle mapy uwarunkowań środowiskowych (zalecane wykorzystanie 

ortofotomapy) - w skali planu sytuacyjnego, 

8) dokumentacja fotograficzna w miarę potrzeb. 

 

4. WYTYCZNE FORMALNE i REDAKCYJNE SK 

1. Redakcja techniczna opracowania: 

1) szata graficzna powinna zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania, 

2) tomy powinny być odpowiednio oznaczone – od A do K (dopuszcza się możliwość łączenia 

ze sobą kilku tomów), 

3) rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

4) każdy z rysunków, poza rysunkami wkomponowanymi w tekst, powinien być opatrzony 

metryką, 

5) dokumentacja powinna być oprawiona, z możliwością wyjmowania poszczególnych części 

składowych opracowania, 

2. Całość opracowania powinna być zapisana również na nośniku elektronicznym, zawierającym: 

1) zapis całości opracowania w wersji nieedytowlanej (pliki PDF), 

2) zapis całości opracowania w wersji edytowlanej: 

a) rysunki w plikach .dxf lub .dwg, a także w formatach ShapeFile dla danych wektorowych 

oraz GeoTIFF dla danych rastrowych, 

b) części tekstowe w plikach .doc, 

c) tabele w plikach .xls 

d) dla analiz ruchu: 

− zapis modelu sieci (bazowy i modele wynikowe), 

− dane wejściowe i opracowanie pomiarów ruchu. 
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 ZAŁĄCZNIK nr 1   

OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

Użyte we wszystkich Dokumentach i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Audyt BRD oznacza niezależną szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, 

przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. Audyt BRD wymaga przedstawienia jego wyniku, na który składają się 

sprawozdanie oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla zarządcy drogi  

2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.[Art.3.6)] prawo budowlane 

3. Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami a także jego odbudowa i rozbudowa.[Art.4.17)] ustawa drogi publiczne  

4. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 

stojące  maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. [Art.3.3)] prawo budowlane  

5. Cena umowna (ofertowa) - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe 

wchodzące w jej skład, podana w Ofercie i Umowie.  

6. Czasowe zajęcie nieruchomości – to korzystanie przez Zamawiającego z nieruchomości, celem 

budowy, wymiany i przełożenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg innych 

kategorii, w zakresie uzależnionym od rodzaju obiektu, potrzeb i technologii robot oraz uzgodnień z 

właścicielem  

7. Dokumentacja Projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 

Umową.  

8. Dokumenty Procesu Przygotowania Inwestycji (DPPI) - to część Umowy, która określa zakres 

techniczny i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz 

wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego.  

9. Dostępność drogi – cecha charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez 

skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy  

10. Drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. [Art.4.12)] 

ustawa drogi publiczne  

11. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem 

wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, 

są:  

− inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 

(pomiary i badania),  

− oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  



 

51 

 

− prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,  

− odbiory. 

12. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą 

między innymi:  

− linie elektroenergetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia,  

− linie telekomunikacyjne,  

− przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 

wodociągowe,            

− urządzenia wodnych melioracji,  

− urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,  

− ciągi transportowe.  

13. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) w pasie drogowym związana z drogą –   

infrastruktura techniczna związana z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, do której należą m. 

in.: -  linie elektroenergetyczne związane z oświetleniem drogi, obiektów inżynierskich, 

− urządzenia systemów telemetrycznych (w tym m.in.: Systemu Zarządzania Ruchem),  

− kanalizacja deszczowa.  

14. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak:  

− cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi,  

− obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 

nadziemne i podziemne,  

− obiekty kubaturowe.  

15. Kanał technologiczny – ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych 

obiektów 

lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:  

f) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego,  

linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

16. Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiajacego – osoba upoważniona do nadzorowania realizacji 

umowy oraz prac nad niniejszą dokumentacją techniczną z ramienia Zamawiającego (Kierownik 

Projektu Zamawiającego) oraz z ramienia Wykonawcy (Kierownik Projektu Wykonawcy).  

17. Klasa MLC – (Military Load Classification) wojskowa klasyfikacja obciążenia – jest to standardowy 

system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający 

obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.  

18. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z 

wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest 

to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 

zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje 

oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Dla obiektów 

inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność 

obiektu i jego posadowienia.  

19. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub 

wykopu.[Art.4.16] ustawa drogi publiczne  
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20. Spotkania informacyjne/prezentacje społeczne - wszelkie dostępne środki i techniki pozwalające 

na udział społeczności lokalnych w postępowaniu dotyczącym dokumentacji projektowej, w tym w 

szczególności płatne artykuły prasowe, informacje zamieszczone w Internecie, broszury 

informacyjne i prospekty dostępne w urzędach, informacje na tablicach ogłoszeń w urzędach, 

organizowanie spotkań z lokalną społecznością/prowadzenie strony internetowej/ rozmów 

telefonicznych.  

21. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do 

ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również 

z pasem dzielącym jezdnię.  

22. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

23. Linie rozgraniczające teren – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy. Rozróżnia się linie 

zajętości stałej, które stanowią zarazem linie podziału i linie zajętości czasowej, obejmujące tereny 

na których przeprowadzone zostaną roboty bez zmiany władania. 

24. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, inwentaryzacja stanu 

istniejącego, uzgodnienia i inne informacje wymienione w Dokumentach Procesu Przygotowania 

Inwestycji i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy 

wykonywaniu dokumentacji projektowej.  

25. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe lub konstrukcję 

obiektu i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na:  

− jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w 

zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), − miejscach przeznaczonych 

do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego.  

26. Obiekt budowlany – [Art.3.1] prawo budowlane:  

g) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

h) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

i) obiekt małej architektury.  

27. Obiekt drogowy –Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy 

ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki 

rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe,przejazdy 

drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 

technicznym dróg.  

28. Obiekt inżynierski –Do obiektów inżynierskich zalicza się: - obiekty mostowe (most, wiadukt, 

estakada, kładka), - tunele (tunele, przejście podziemne), - przepusty, - konstrukcje oporowe.  

29. Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 

parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 

gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 

umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, 

przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 

urządzenia budowlanego. [Art.4.3a] prawo budowlane  

30. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 
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komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka.[Art.4.13] 

ustawa drogi publiczne  

31. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oznacza strategiczną analizę wpływu 

poszczególnych wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w sieci 

dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi.  

Wyniki Oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego zarządca drogi 

uwzględnia na kolejnych etapach projektowania budowy albo projektowania przebudowy drogi. 

Wyniki Oceny BRD powinny być zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uwzględnione 

w Raporcie o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w ten sposób, aby każdy z 

analizowanych wariantów drogi w transeuropejskiej sieci drogowej był dopuszczalny pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

32. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego  

33. Opracowanie projektowe – część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną 

pozycją w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Opracowaniem projektowym nazywa się np.:, 

Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg.  

34. Organizacja ruchu – rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy:  

− geometrię drogi i zakres dostępu do drogi,  

− sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu,  

− zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych 

zmiennych elementów. 

35. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z 

potrzebami zarządzania drogą. [Art.4.1] ustawa drogi publiczne  

36. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, przedstawiciela 

Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych 

lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 

37. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 

budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.  

38. Projektant - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w określonej specjalności, wydane przez 

organ samorządu zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i będąca 

autorem opracowań projektowych.  

39. Protokół odbioru - pisemny dokument podpisany przez strony Umowy, potwierdzający zgodność 

opracowań z warunkami umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury.  

40. Protokół przekazania - pisemny dokument podpisany przez strony Umowy, potwierdzający 

przekazanie Zamawiającemu opracowań do odbioru.  

41. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 

Zamawiającego, potwierdzający że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 

wykonano zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego protokół stanowi podstawę do 

wystawienia faktury.  

42. Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
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charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 

[Art.3.7a] prawo budowlane.  

43. Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa 

drogowego.[Art.4.18] ustawa drogi publiczne.  

44. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 

obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej.  

45. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp 

drogi.[Art.4.15] ustawa drogi publiczne.  

46. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.[Art.3.8] prawo budowlane.  

47. Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu 

wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.[Art.4.19] ustawa drogi publiczne  

48. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. [Art.3.7] prawo budowlane. 1.3.50 Sprzęt - 

to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.  

49. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 

wykonywanych w kolejnej fazie technicznego, ekonomicznego i środowiskowego uściślania 

planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących 

opracowań projektowych: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, koncepcja 

programowa, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji 

projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań 

podstawowych oraz inne opracowania projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu 

inwestycyjnego.  

50. System odwodnienia drogi – jest to zespół elementów zlokalizowanych w pasie drogowym, 

służących do odprowadzenia wód powierzchniowych i wgłębnych.  

51. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub 

pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez 

przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne.[Art.4.14] ustawa drogi publiczne  

52. Urządzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego – urządzenia oraz rozwiązania 

techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania ruchem oraz 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia ruchu. Do urządzeń tych należą m.in.:  

− znaki drogowe pionowe,  

− znaki drogowe poziome,  

− sygnały drogowe,  

− urządzenia optycznego prowadzenia ruchu i wskazywania lokalizacji (słupki prowadzące, słupki 

krawędziowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające, tablice kierujące, słupki przeszkodowe, 

znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe),  

− urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  

− urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (balustrady i poręcze, bariero-

poręcze, ogrodzenia, słupki blokujące),  

− urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu,  
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− drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe (osłony energochłonne), osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne  

− urządzenia do kanalizowania ruchu pojazdów i ograniczenia ich prędkości (wyspy, azyle, progi 

zwalniające i progi podrzutowe),  

− urządzenia do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory drogowe, 

tablice kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające, system czasu 

przejazdu, kamery poglądowe ),  

− urządzenia prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym (m.in. znaki o zmiennej treści, tablice 

informacyjne tekstowe),  

− sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

− urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści).  

53. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 

wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w 

szczególności:  

− ekrany akustyczne,  

− urządzenia podczyszczania wód opadowych,  

− ogrodzenia dla zwierząt, - przejścia dla zwierząt,  

− tunele i przykrycia ochronne,  

− pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.  

54. Usługa to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem 

Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.  

55. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową, stanem prawnym i wiedzą 

techniczną, co należy rozumieć jako:  

− jawne lub ukryte właściwości tkwiące w jakimkolwiek elemencie stanowiącym przedmiot Umowy 

powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem lub osiągnięcia celów, którym ma służyć; 

− niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy tj. Prawami Kraju, 

dokumentami stanowiącymi część Umowy oraz ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 

technicznej − zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy;  

− obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy;  

− obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy;  

− usterki w Przedmiocie Umowy. − sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy;  

− sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.  

56. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 

rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 

administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonej w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane  

57. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należy m.in.:  

− urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), - 

urządzenia oświetleniowe,  

− obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (m.in.: parkingi, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, place do zawracania, mijanki, 

przejścia dla pieszych),  
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− urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, pasy technologiczne),  

− urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,  

− ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, - urządzenia infrastruktury znajdujące się w pasie 

drogowym niezwiązane z drogą.  

58. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego 

drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:  

− łożyska, - urządzenia dylatacyjne,  

− izolacje wodoszczelne, - nawierzchnie,  

− krawężniki,  

− urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, - balustrady,  

− bariery,  

− barieroporęcze, - osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,  

− ekrany akustyczne,  

− osłony przeciwolśnieniowe,  

− instalacje oświetleniowe,  

− urządzenia wentylacyjne,  

− urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,  

− urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,  

− płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,  

− urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 

podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,  

− tablice określające szlak żeglugowy,  

− sprzęt i środki gaśnicze,  

− zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,  

− znaki pomiarowe, 

− urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 

59. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa, przebudowa lub remont obiektu będącego 

przedmiotem dokumentacji projektowej.  

60. Zamawiający – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej (Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego) obowiązaną do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

61. ZOPI – Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych - powoływany jest przez dyrektora właściwego 

Oddziału GDDKiA w celu oceny projektów przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy lub 

przebudowy dróg krajowych, dla których inwestorem jest GDDKiA zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania 

Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy, w tym z zarządzeniami 

GDDKIA.  

Gdziekolwiek przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje itp. należy brać pod uwagę 

ich najnowsze wydania. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2    

PRZEPISY ZWIĄZANE    

I. Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu i będzie odbywała się w języku polskim. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych, nie wymienionych poniżej przepisów, o 

ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Opracowujący dokumentację projektową są zobowiązani do stosowanie wszystkich przepisów prawa, 

bez względu na ich umieszczenie w niniejszym wykazie, wg stanu obowiązującego na dzień odbioru 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);  

4. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 72 z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935, z późn. 

zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 

r. poz. 831); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 

151, poz. 987 z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.); 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji 

bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1192); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania 

i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126); 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);  

23.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582); 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 

ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 741 z późn. zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002, Nr 12 poz. 116 z późn. zm.); 

28. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy 

spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu 

ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 35); 

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn 

zm.);  
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30. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. 

zm.);  

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn.zm); 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429); 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

34. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973z późn. 

zm.);  

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. 

zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1119); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87); 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395 z późn. zm.); 

41. Ustawa 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 (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 283 z późn. zm.); 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów 

i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 402); 

43. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z 

późn. zm.);  

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663); 

45. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. 

zm.);  

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 z późn. zm.); 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.); 
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48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1781); 

49. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 463); 

50. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.624 z późn. zm.);  

51. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 

52. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.); 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 

2014 poz. 1713 z późn. zm.); 

54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183); 

57. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.); 

58. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z 

późn. zm.); 

59. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.);  

60. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 10); 

61. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 

odzyskowi na potrzeby własne, oraz  dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93); 

62. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2187); 

63. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

710 z późn. zm.); 

64. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. 

zm.);  

65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.); 

66. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.);  
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67. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.);  

68. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.); 

69. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.);  

70. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 457 z późn. zm.);  

71. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. 

zm.);  

72. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 259); 

73. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 

719 z późn. zm.);  

74. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2117); 

75. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 

1030); 

76. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2053 z późn. zm.);  

77. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655 z 

późn. zm.); 

78. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1301 z późn. zm.);  

79. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 655 z późn. zm.);  

80. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.);  

81. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 503 z późn. zm.);  

82. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późn. zm.);  

83. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057 z późn. zm.);  

84. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.);  

85. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.);  

86. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655);  
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87. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 

z późn. zm.); 

88. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156); 

89. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

90. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);  

91. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z 

późn. zm.);  

92. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 655);  

93. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948); 

94. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386 z późn zm.);  

95. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

344 z późn. zm.);  

96. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166);  

97. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

655 z późn. zm.);  

98. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 z późn. zm.); 

99. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

100. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 

z późn. zm.); 

101. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 

przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w 

czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294); 

102. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 884 z późn. zm.); 

103. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.);  

104. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 poz. 463);  

105. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celi 

„Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 z 20.12.2013); 

106. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 

1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.); 

107. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 

czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17); 
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108. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w 

Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263); 

109. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 

167 z 30.04.2004); 

110. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych 

(Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

111. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów 

inżynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3) 

II. Wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi 

na dzień przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa 

obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w 

szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych 

Obiektów Inżynierskich. Część I – wymagania”;  

2. Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r. w 

sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym; 

3. Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 r. w 

sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;  

4. Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych 

konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;  

5. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych 

obiektów mostowych”;  

6. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;  

7. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w 

sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich 

(zmienione zarządzeniem Nr 5 z dnia 4 lutego 2011 r. oraz Nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 r.);  

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w 

sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach 

dwukierunkowych;  

9. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń 

konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;  
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10. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń 

konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;  

11. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006 

r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą 

przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;  

12. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk 

podczas eksploatacji;  

13. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych 

konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych;  

14. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w 

sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 

wybudowania i odbioru (zmienione zarządzeniem Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 

7 maja 2014);  

15. Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod 

próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych;  

16. Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czerwca 2017 r. w 

sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;  

17. Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich;  

18. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w 

sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione 

zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.);  

19. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku 

w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 

przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;  

20. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w 

sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;  

21. Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych;  

22. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 

projektowej organizacji ruchu;  

23. Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 roku 

w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic;  

24. Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 

roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych (zmienione zarządzeniem 

Nr 45 z dnia 25 września 2014 r.);  

25. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w 

sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 

września 2014 r.);  
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26. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku 

w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych;  

27. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku 

w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;  

28. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych;  

29. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku 

zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących 

kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;  

30. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych;  

31. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;  

32. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku w 

sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania warstw 

nawierzchni asfaltowych;  

33. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych; 

34. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w 

sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań 

(zmienione zarządzeniem Nr 34 z dnia 3 czerwca 2011 r.); 

35. Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07 czerwca 2018 r. w 

sprawie stosowania Ogólnych Specyfikacji Technicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad; 

36. Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 lipca 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych; 

37. Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora z dnia 2019-06-27 w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.  

III. Wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

1. Wytyczne Techniczne Projektowania i Realizacji Inwestycji na Drogach Wojewódzkich w 

Województwie Pomorskim v3.14. Grudzień 2021; 

2. Wytyczne Techniczne Projektowania I Realizacji Inwestycji na Drogach Wojewódzkich w 

Województwie Pomorskim. Załącznik nr 1. - Warunki techniczne dla obiektów inżynierskich. 

Czerwiec 2021; 

IV. Inne 

1. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000; 

2. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002; 

3. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001; 

4. „Komunikacja Miejska – Skrajnia budowli”. Wymagania wg PN-K-92009; 
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5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie; 

6. Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, opracowane 

przez IBDiM Katowice 23.07.2004 r.; 

7. Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa dla 

GDDKiA, 2002/2004 r.; 

8. „Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa” – aktualna na dzień przekazania opracowań 

ekonomicznych do odbioru; 

9. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad z 2013 r.; 

10. Bohatkiewicz J, i inni., Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 

dróg krajowych opracowany na zlecenie GDDKiA, Kraków 2008; 

11. Bohatkiewicz J., i inni, Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów - model 

i program komputerowy COPERT III powstała na zlecenie GDDKiA, Kraków, 2007; 

12. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy 

drogach (http://pracownia.org.pl/aktualnosci,726);l 

13. Poradnik ochrony płazów - Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. 

Problemy i dobre praktyki (http://pracownia.org.pl/poradnikochrony- plazow-2011); 

14. Wyniki projektu: „Ochrona przed hałasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych), finansowanego ze środków Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(https://www.gddkia.gov.pl/pl/3997/Wyniki-projektu-RIDOchrona-przed-hałasem-drogowym); 

15. Dziennik Urzędowy ws. ustanowienia stref ochronnych ujęcia wód podziemnych „Reda” z dnia 

29.08.2017 poz. 3098. 

Wykonawca w trakcie projektowania zobowiązany jest uwzględnić wszelkie inne, niewymienione w 

niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Zarządzenia 

(w tym Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), normy, wytyczne, instrukcje 

oraz stosować zasady wiedzy technicznej. 

Uwaga: wg stanu obowiązującego na dzień odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. 

 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3997/Wyniki-projektu-RIDOchrona-przed-hałasem-drogowym

