
 (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” zwanym 

w dalszej części Umowy z osobna „Zadaniem” jak również „Inwestycją”, związaną z realizacją 

przez Zamawiającego Projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej  w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – 

etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie inwestycji 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie 

i opłacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń, 

 kompleksową obsługę geodezyjną w tym: 

 geodezyjne wyznaczenie osi torowisk, 

 bieżące obsługi geodezyjne w trakcie realizacji budów, 

 wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem 

w zasobach miejskich, 

 wykonanie przekopów kontrolnych przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

 opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym projektów organizacji ruchu docelowego 

oraz na czas prowadzenia robót i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie  organy,  

 wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,  

 
 

2. Przebudowa torowiska tramwajowego obejmuje prace na odcinku od ul Hutniczej do 

ul. Grochowskiej zgodnie z dokumentacja projektową między innymi: 

 

· Prace rozbiórkowe, 

- rozebranie nawierzchni i podbudowy, 

- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki, 

- rozebranie torów tramwajowych, 

- transport złomu z rozbiórki do Rejonu nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 44-

100 Gliwice, 
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· Zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturą podziemną 

· Wykonanie podbudowy tj.: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z założeniami projektowymi, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza, 

· Wykonanie nawierzchni torowej tj.: 

· przebudowa ok.  900 m toru pojedynczego umieszczonego w jezdni,  

· tory zabudowane zostaną płytami prefabrykowanymi z szyną 60R2 mocowaną w 

korycie szynowym materiałem sprężystym do podlewów i z separatorami z 

krawężników kamiennych 

· Wykonanie nawierzchni drogowej, 

· Rozwiązania konstrukcyjne torowiska: 

· torowisko na prefabrykowanych płytach w technologii „szyny pływającej” - zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

· Połączenia elektrycznej sieci powrotnej: 

- połączenia wykonać co 100 m. pomiędzy szynami jednego toru. 

 

3. Wykonanie  peronu  przystankowego. 

· Zakres robót na peronie obejmuje: 

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

- rozebranie krawężników wraz z ławami 

Peron odtworzyć należy w dotychczasowej lokalizacji. Wymiary peronu – długość 38,81 m, - 

max szerokość 2,62 m. 

 

4. Wykonanie odwodnienia torowiska 

Zaprojektowano odwodnienie torowiska : wgłębne – drenu z rur częściowych sączących – 

powierzchniowe – płyty odwadniające. Na całym odcinku modernizowanego torowiska 

w ulicy Piotra Niedurnego ( od ulicy Hutniczej do ulicy Grochowej) zaprojektowano drenaż 

z rur częściowych sączących w osi toru o zmiennym spadku. Zaprojektowano również 

odwodnienia punktowe z wykorzystaniem płyt odwodnieniowych zbierających wodę z 

rowków szyn podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studzienki 

drenarskie.  
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5. Drzewa do wycinki  

Do wycinki w ramach dokumentacji projektowej zostało przewidzianych 29 drzew zgodnie z 

Projektem zagospodarowania terenu Tabelą 1. „Wykaz zinwentaryzowanych drzew 

przeznaczonych do wycinki” 

Cały zakres rzeczowy zadania został ujęty w dokumentacji projektowej. 

6. Regulacja sieci po pracach torowych. 

 

7. Wdrożenie czasowej i docelowej organizacji ruchu  

 
 

 

 

8. Pomiary hałasu i wibracji 

 

Pomiary należy wykonać przed rozpoczęciem prac oraz po zakończeniu przebudowy torowiska, 

w dwóch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

odrębnie dla każdego zadania. Raport wykonany po zakończeniu przebudowy torowiska winien 

zawierać również porównanie wyników z wykonanych pomiarów oraz  ich interpretację. 

 

9. Roboty należy wykonywać według dokumentacji projektowej wykonanej przez:  

 Biuro Projektów Budownictwa CHODOR - PROJEKT Sp. z o.o., ul. Zagnańska 65, 

25-558 Kielce ( zadanie nr 8.6)   

 

stanowiących integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i współczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, 

że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach 

sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 

Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 - 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie 



4 

 

z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji projektowej. 

 

10. Tablice informacyjne i pamiątkowa 

 

Zamawiający, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy 

i montażu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, co najmniej dwóch tablic informacyjnych 

na czas prowadzenia robót budowlanych i tablicy pamiątkowej po ich zakończeniu odrębnie dla 

każdego zadania w ilości określonej w przedmiarze robót. 

Tablice muszą spełniać następujące parametry: 

 wymiary: 

 tablica informacyjna: 3,0 m (szerokość) x 2,0 m (wysokość), 

 tablica pamiątkowa: min. 1,2 m (szerokość) x min. 0,8 m (wysokość), 

wygląd tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna muszą być zgodne z aktualnymi 

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej: 

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-

beneficjenta-programow-polityki spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 

- aktualne zasady promocji: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/funduszach/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow/ 

 tablice zostaną wykonane z tworzywa odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych (np. materiał kompozytowy o grubości minimum 3 mm) 

w technologii gwarantującej trwałość, czytelność informacji oraz wysoki poziom 

estetyczny tablicy przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robót 

budowlanych natomiast w przypadku tablicy pamiątkowej warunki trwałości, czytelności 

oraz estetyki musza być zapewnione przez okres minimum 10 lat od zakończenia robót. 

 tablice mają być umocowane na stalowych stelażach zapewniających odpowiednią 

sztywność, stabilność i trwałość konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie, 

umożliwiających trwałe posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na których 

zamontowane będą tablice oraz ich mocowania, muszą gwarantować bezpieczeństwo dla 

ludzi i mienia znajdującego się w ich sąsiedztwie. Mocowanie powinno zapewnić dobrą 

widoczność zamieszczonej treści graficzno - informacyjnej oraz nienaruszalność stanu 

tablicy, 

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki%20spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki%20spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
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 tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna 

krawędź nie była niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcją nośną niewidoczną 

od strony lica,  

 tablica pamiątkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna 

krawędź nie była niżej niż 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcją nośną niewidoczną 

od strony lica 

 ekran ekspozycyjny - lico wykonane w całości z jednej płyty (bez łączeń), wydruk 

wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na działanie UV, pełny kolor.  

Tablice zostaną wykonane w takiej technologii, która w przypadku zmiany wielkości 

dofinansowania umożliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiającego aktualizację danych 

finansowych Projektu. 

Szczegółowa lokalizacja tablic jak i ich treść uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez 

Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablic.  

W przypadku, jeżeli posadowienie tablic wymagało będzie decyzji administracyjnych to 

Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. Koszt opłat czynszowych za dzierżawę terenu ponosi Zamawiający. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, 

dostawy    i     montażu   w   miejscu   uzgodnionym   z   Zamawiającym, tablicy  informującej o 

prowadzonych pracach.  

 

11. Odpady pochodzące z rozbiórki 

 

Materiały zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. tłuczeń torowy, 

podkłady) Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Kopię karty przekazania odpadu potwierdzającego utylizację odpadów Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.  

 

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu prowadzenia robót 

 

W trakcie realizacji robót Zamawiający wskazuje, iż roboty powinny być wykonywane przy 

maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego i drogowego. W przypadku wystąpienia 

konieczności wyłączenia ruchu Strony traktują to jako okoliczność wyjątkową i każdorazowo 
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dopuszczalność wyłączenia ruchu będzie przedmiotem odrębnych wzajemnych uzgodnień przy 

czym wytyczne Zamawiającego będą traktowane jako wiążące. 

 

13. Obowiązki Wykonawcy i warunki wykonywania robót 

13.1 Prowadzenie prac budowlanych na wydłużonym dniu pracy. 

13.2 Do obowiązków Wykonawcy należy: 

13.2.1 zabezpieczenie placu budowy przed kradzieżami, włamaniem; 

13.2.2 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż.; 

13.2.3 ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków 

sieci oraz związane z utratą mediów w czasie robót np.: woda, gaz itp. 

13.3 Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-

finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi. 

W harmonogramie uwzględnione zostaną terminy występowania Wykonawcy 

do Zamawiającego o płatność za wykonany zakres robót. 

13.4 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 

robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 

wykonania pełnego zakresu zamówienia. 

13.5 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego 

i Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 

terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 10 dni od 

przejęcia placu budowy. 

13.6 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami), w związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane 

Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) jest zobowiązany przed rozpoczęciem 

budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

który będzie uwzględniać specyfikę zadania i warunki prowadzenia robót. Wykonawca jest 
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zobowiązany przekazać go przedstawicielowi Zamawiającego nie później niż 3 dni przed 

rozpoczęciem robót. 

13.7 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji na swój koszt w uzgodnieniu 

z Zamawiającym działań promocyjno - informacyjnych Projektu związanych 

z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegających w szczególności na wykonaniu 

tablic (informacyjnych i pamiątkowych) informujących o współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także 

do uczestniczenia w konferencjach prasowych zorganizowanych przez Zamawiającego. 

13.8 Wymagania związane z działaniami promocyjnymi określone są w aktualnych „Zasadach 

promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.  

13.9 Wykonawca zobowiązany jest, na wypadek konieczności uzyskania wymaganych prawem 

wszelkich  zezwoleń oraz decyzji,  dokonania odpowiednich zgłoszeń  związanych 

z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych. 

13.10 Parametry techniczne jak w szczególności: wymiary, geometria i lokalizacja elementów 

oraz planowane rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest 

zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach 

dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

opisujących Przedmiot Zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 

Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,    że    będą    nie    

gorsze    jakościowo    i   technicznie   od   zastosowanych 

w dokumentacji projektowej. 

13.11 Lokalizacja   i   organizacja   zaplecza   budowy   należy   do   obowiązków   Wykonawcy  

w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczególności koszty 

organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania 

materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

zorganizuje zaplecze socjalno - techniczne, w tym pomieszczenie, w którym będą 

odbywały się narady techniczne (dla ok. 10 osób), oraz dwa pomieszczenia przystosowane 

do pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energię elektryczną i 

wodę, odprowadzeniem ścieków, dostępem do linii telefonicznej i internetu itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, 

porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., planu BIOZ, ochrony znajdujących się na 
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terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia 

przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

13.12 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną, która oprócz czynności 

wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21. 02. 1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 

r. poz. 133) zobowiązana będzie zapewnić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dla każdej branży oraz do przekazania tej inwentaryzacji Zamawiającemu   

w   2   egzemplarzach   w  dniu  odbioru   końcowego   z   naniesieniem w zasobach 

miejskich.  

13.13 Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym 

z Inżynierem kontraktu bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier kontraktu z powiadomieniem i przy 

ewentualnym udziale Zamawiającego. 

13.14 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz.  953  

z 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

13.15 Wykonawca jest zobowiązany przed wprowadzeniem wszelkich zmian 

w wykonywaniu robót, stosowaniu zamiennych materiałów czy technologii uzyskać 

akceptację projektanta, Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego. 

13.16 Wykonawca jest zobowiązany do organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch 

drogowy w obrębie dróg znajdujących się w obszarze oddziaływania prowadzonych robót. 

Podstawą realizacji robót będzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

13.17 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, 

jak też w czasie przerw w prowadzonych robotach. 

13.18 Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 
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drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

13.19 Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

13.20 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i SIWZ z 

materiałów własnych i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 

spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. 

U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zm.) w brzmieniu określonym art. 37 ust. 2 Ustawy 

o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli 

odpowiadać  co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych  do obrotu  i  stosowania  

w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, 

deklaracji zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Każdy materiał, urządzenie, aparat niespełniający   tych   

wymagań   nie  będzie  zaakceptowany  przez  Inżyniera  kontraktu, a stwierdzenie takiego 

przypadku będzie traktowane jako nienależyte wykonywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 

13.21 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Inżyniera kontraktu receptury na 

masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) 

oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych jak również dla materiałów 

pochłaniających energię wibroakustyczną, które będą wbudowane na zadaniu przed 

rozpoczęciem odpowiednich robót (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

13.22 Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiązany do wykonania w  

trzech  egzemplarzach (kompletach) w formie papierowej dokumentacji powykonawczej. 

Ponadto całość dokumentacji należy wykonać w formie elektronicznego zapisu na płycie 

CD-R (2kpl) i przekazać Zamawiającemu za protokołem odbioru. Zawartość dokumentacji 

powykonawczej powinna być zgodna z poniższym spisem treści:  
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13.22.1 Zakres rzeczowy - zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na 

branże. 

13.22.2 Oświadczenie Kierownika budowy - formularz z dziennika budowy 

z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem 

przez branżowego inspektora nadzoru i Projektanta. 

13.22.3 Dziennik budowy. 

13.22.4 Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem Kierownika budowy, Inżyniera kontraktu i Projektanta. 

13.22.5 Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, 

13.22.6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z oświadczeniem geodety 

potwierdzającym fakt złożenia jej do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno - Kartograficznej. Oświadczenie geodety powinno potwierdzać zgodność 

realizacji z projektem. W przypadku niezgodności powinno zawierać ich opis ze 

wskazaniem rodzajów, miejsc i wymiarów, 

13.22.7 Operat geodezyjny. 

13.23 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót 

budowlanych studium hałasu przez  wyspecjalizowany podmiot z uwzględnieniem 

przepisów: 

13.23.1 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami),  

13.23.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007 roku), 

13.23.3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 

energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, 

portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku), 

13.23.4 PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne, 

13.23.5 PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania. 

13.24 Na Wykonawcy spoczywają obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).  

13.25 Materiały z rozbiórki będą wywożone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko na miejsca 

do tego przeznaczone. 
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13.26 W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi 

Wykonawca, oprócz osób wskazanych w Rozdziale V pkt II.2, będzie musiał dysponować 

osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń. 

Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem zamówienia 

jako nabywca będzie wskazany Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 

Chorzów NIP: 634-01-25-637. 


