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Kod zamówienia według CPV:  

 

Dział 32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

 

Grupa 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 

aparatura powielająca 

Klasa 32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 

Kategoria 32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo 

32333200-8 Kamery wideo 

Grupa 32400000-7 Sieci 

Klasa 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 

Kategoria 32413000-1 Sieć zintegrowana 

32333200-8 Kamery wideo 
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Dział 35 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 

 

Grupa 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 

Klasa 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

Kategoria 35125000-6 System wywiadowczy 

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 

Kategoria 35121000-8 Urządzenia ochronne 

35121700-5 Systemy alarmowe

 

Dział 38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

Grupa 38600000-1 Przyrządy optyczne 

Klasa 38620000-7 Materiał polaryzacyjny 

Kategoria 38621000-4 Aparatura światłowodowa 

 

Dział 45 Roboty Budowlane 

 

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

Kategoria 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Kategoria 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

Kategoria 45111250-5 Badanie gruntu 

Kategoria 45112500-0 Usuwanie gleby 

Kategoria 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

 

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 45230000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria 45233123-7 Roboty budowalne w zakresie dróg podrzędnych 

Kategoria 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

Kategoria 45233251-3 Wymiana nawierzchni 

Kategoria 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

Kategoria 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

Kategoria 45233290-1 Instalowanie znaków drogowych 

Kategoria 45233000-1 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowana oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria 45233330-1 Fundamentowanie ulic 

Kategoria 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

Kategoria 45236000-0 Wyrównanie terenu 

Klasa 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

    45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

    45262690-4 Remont starych budynków  

Grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kategoria 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Kategoria 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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Kategoria 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

Kategoria 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Kategoria 45232460-4 Roboty sanitarne 

Kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

Kategoria 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna [1]  

Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

Kategoria 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

Kategoria 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

Kategoria 45312310-3 Ochrona odgromowa 

Kategoria 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

Kategoria 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

Kategoria 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

Kategoria 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 

Kategoria 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

Kategoria 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

Kategoria 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

Kategoria 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

Kategoria 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych  

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Kategoria 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i 

gazociągów 

Kategoria 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

Kategoria 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

Kategoria 45231223-4 Roboty budowlane w zakresie przesyłu gazu 

Kategoria 45232000-2- Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Kategoria 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

Kategoria 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

Kategoria 45232141-2 Roboty grzewcze 

Kategoria 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

Kategoria 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Kategoria 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 

Kategoria 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

Kategoria 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

45231112-3 Instalacja rurociągów 
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45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 

 

Dział 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

Grupa 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

Klasa 48820000-2 Serwery 

Kategoria 48821000-9 Serwery sieciowe 

Grupa 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

 Klasa 48610000-7 Systemy baz danych 

  Kategoria 48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) 

 

Dział 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

 

Grupa 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

Klasa 7122000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

Kategoria 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
  Kategoria 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

Klasa 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

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

Klasa 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

  Kategoria 71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne 
  Kategoria 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

Klasa 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

Kategoria 71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi 

naukowe 

   71351914-3 Usługi archeologiczne 

  Kategoria 71352000-0 Usługi badania podłoża 

Klasa 71630000-3  Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

Kategoria 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

Grupa 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 Klasa 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

  Kategoria 71315000-9 Usługi Budowlane 

Klasa 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Grupa 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 

1.1 Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z 

realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla przebudowy nawierzchni, wraz z przebudową 

i rozbudową infrastruktury technicznej, przebudową i budową obiektów budowlanych na terenie 

Starego Rynku w Poznaniu oraz ulic przylegających. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 

bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

 

1.1.1 Lokalizacja oraz plan sytuacyjny 

Lokalizacja, sytuacja oraz zakres zamierzenia zostały przedstawione na rysunku 20004-PF-GIT-AR-

DW-ZA-00-01001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU stanowiącym załącznik do niniejszego 

PFU. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres Robót i wielkość Inwestycji 

Rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem ul. Jana Baptysty Quadro 

w Pasaż Kultury wg wybranego przez Zamawiającego wariantu ma na celu: 

● przebudowę i modernizację nawierzchni Rynku oraz przystosowania jej do współczesnych 

standardów użytkowania, z zachowaniem unikatowego kamiennego materiału i 

historycznego charakteru tej przestrzeni 

● adaptacji fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb 

realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych, w sposób umiejętnie wpisujący 

się w istniejącą strukturę przestrzenną / przestrzeń historyczną na podstawie wybranej 

koncepcji. 

Zakres opracowania obejmuje przestrzeń historyczną Starego Rynku w Poznaniu oraz ulice do 

niego dochodzące, w części, wg koncepcji zagospodarowania terenu.  

 

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję znajdują się: 

- tereny zabudowane – usługowe oraz mieszkaniowe, o szczególnie wysokich walorach 

historycznych 

- istniejące drogi gminne. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu (bilans projektowanego 

zagospodarowania terenu): 

 

• Powierzchnia obszaru opracowania: 29 869,1 m2 

• Powierzchnia zabudowy : 6 567,5 m2 (ok. 22 %) 

• Powierzchnia płyty rynku + drogi dochodzące: 15 998,9 m2 (ok. 54%) 

• Powierzchnie wykluczone z opracowania: 2 335,4 m2 (ok. 8%) 
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• Powierzchnia chodników z płyt: 4 585,5 m2 (ok. 15%) 

• Powierzchnia biologicznie czynna: 254 m2 (ok. 1%) 

• Długość dróg w przestrzeni śródrynkowej: 445 mb 

• Długość dróg dochodzących do Starego Rynku: 470 mb 

• Razem długość dróg: 915 mb 

• Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: (ok. 54%) 

• Powierzchnia Pasażu Kultury – 573 m2 

• Kubatura Pasażu Kultury - szer.12,96 x dł.27,61 x wys. 7,73 = 2694,42m3 

 

 

Dla obszaru Starego Rynku w Poznaniu oraz ulic przylegających należy zaprojektować i wykonać 

ok. 13,8 tys. m2 nowej nawierzchni, przy częściowym wykorzystaniu materiału historycznego. W 

ramach usunięcia kolizji oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury podziemnej zakłada się 

wykonanie ok. 950 m.b. nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, ok. 270 

m.b. kanalizacji sanitarnej, ok. 6500 m.b. sieci elektroenergetycznej wraz z kanalizacją, ok. 3200 

m.b. sieci telekomunikacyjnych wraz z kanalizacją, ok. 1700 m.b. sieci gazowej. 

 

1.3 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 

wybudowania  

1.3.1 Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Przedmiotu Zamówienia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

1. przebudowę nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących 

konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji 

nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników. Układ nawierzchni zgodnie z 

koncepcją przedstawioną na rys nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01002 PROJEKTOWANY 

UKŁAD POSADZKI. Roboty obejmują także wykonanie: 

• Niwelacji terenu, określenia nowych rzędnych na podstawie koncepcji, niwelację 

wejścia do Wagi Miejskiej od strony zachodniej, niwelację wysokości jezdni i płyty Rynku 

w stosunku do wysokości chodników, przy zachowaniu wysokości krawężnika chodnika 

max. 2 cm oraz przy zachowaniu linii ścieków przy krawężnikach; 

• Usunięcia istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni na obszarze objętym 

zadaniem, do założonego poziomu korytowania; 

• Zagęszczenia gruntu na poziomie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, do 

uzyskania wymaganych parametrów nośności; 

• Wzmocnienia gruntu pod konstrukcje nawierzchni, przez zastosowanie stabilizacji 

środkami chemicznymi, do uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałości na 

ściskanie i wymaganych parametrów nośności; 

• Nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, nawierzchni ulic dochodzących, 

nawierzchni ciągów pieszych i chodników, wraz z nowym ułożeniem nawierzchni z 

kostki kamiennej i płyt kamiennych, z bezwzględnym zachowaniem 

wyselekcjonowanego zabytkowego materiału kamiennego: kostka, krawężniki i 

granitowe płyty chodnikowe, wg schematu zawartego w koncepcji; 

• Udogodnień dla poruszania się osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz 

ograniczeniami ruchowymi tj. obniżenie chodników w stosunku do płyty Rynku na 

wysokość 2 cm, analogicznie na ulicach pobocznych, w celu wyeliminowania 

obecnych dziś znacznych różnic wysokościowych, zachowanie makiety Rynku dla 

osób niewidomych w obecnej lokalizacji, nowe ułożenie nawierzchni poprzez 
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wyselekcjonowanie starobruku i doboru najbardziej formatowych i płaskich kostek 

brukowych, wypełnienie ich spoiną w celu uzyskania możliwie jak najbardziej 

wyrównanej nawierzchni (eliminacja zagłębień pomiędzy pojedynczymi kostkami), 

zatopienie krawężników na połączeniu chodników z przejściami przez ulice, 

zastosowanie pasa grafitowej kostki ciętej granitowej na zakończeniu chodników, w 

celu wytworzenia kontrastu dla osób niedowidzących. W projekcie należy uwzględnić 

linie naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku (wraz z polami uwagi i planami 

tyflograficznymi), określić dojścia z przystanków do płyty Starego Rynku, drogę dookoła 

Rynku oraz dojścia do najważniejszych zabytków (m.in. Ratusz, Waga, Pałac 

Działyńskich , Kościół Farny i inne). Elementy naprowadzające podobnie jak na Św. 

Marcinie nie powinny kolidować ze studzienkami by nie przerywać płynności ruchu 

osoby niewidomej. 

Forma i umiejscowienie muszą komponować się z zabytkowym charakterem miejsca, 

dlatego w fazie projektowania formę I wygląd tych elementów należy uzgodnić z 

Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej  , oraz Miejskim Konserwatorem 

Zabytków I Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta.  

 

2. budowę trzech wysp zieleni w postaci klombów, z zielenią sadzoną w gruncie, drzewami 

oraz zatopionymi w wyspach siedziskami, ogrodu wertykalnego na zachodniej ścianie 

Galerii Arsenał. 

3. budowę nowej nawierzchni oraz stosownych zabezpieczeń nad kanałem drenażowo-

osuszającym wokół fundamentów budynku Starego Ratusza – zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznymi nr AI.22.24.2020 z dn. 12.08.2020 

4. wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej, zgodnie z 

załączonym projektem budowlanym – zał. nr 6.10 

5. wykonanie zadaszenia mobilnego oraz rozwiązań architektonicznych wg koncepcji 

Pasażu Kultury na ul. Jana Baptysty Quadro tj budowa konstrukcji wsporczej, wykonanie 

powłok ETFE oraz instalacja urządzeń sterujących zapewniających zmianę formy 

przekrycia. 

6. wykonanie małej infrastruktury tj. mebli miejskich (siedziska) dla Płyty Starego Rynku i 

Pasażu Kultury tj. ławek, siedzisk 

7. budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych wraz 

z projektem zbiorników, separatorów i wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

działania systemu, wraz z budową przyłączy do posesji zgodnie z  listą w załączniku nr 2.3 

oraz rysunkiem nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01003 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Roboty obejmują także wykonanie Systemu kanalizacji deszczowej za pomocą żeliwnego 

odwodnienia szczelinowego, koryta  retencyjnego, podziemnych zbiorników retencyjnych, 

separatorów, pompowni, zbiorników retencyjnych do podlewania zieleni 

8. rozbudowę toalety publicznej w podziemiach budynku Wielkopolskiego Muzeum 

Wojskowego zgodnie z koncepcją przedstawioną na rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02002 

TOALETA PODZIEMNA W BUDYNKU MUZEUM 

9. budowę zadaszenia nad pasażem J.B. Quadro zgodnie z koncepcją przedstawioną na rys. 

nr. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02004 ZADASZENIE PASAŻU J.B. QUADRO 

10. modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zarządzanej przez 

Aquanet S.A., w tym przyłączy do budynków, według projektu koncepcyjnego oraz 

wytycznych Aquanet SA załączonych do niniejszego PFU, zgodnie z rysunkiem nr 20004-PF-

GIT-AR-DW-ZA-00-01004 PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ oraz 

załącznikami nr 1.1 do 1.5 
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11. przebudowę sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez Enea Operator w zakresie 

wskazanym warunkami technicznymi nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn/, 08.06.2020 r. - zgodnie 

z rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

12. budowę miejskiej instalacji elektroenergetycznej, wraz z budową zasilającej linii 

elektroenergetycznej SN, abonenckiej stacji transformatorowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator nr 

23893/2019/OD5/RR1 z dn. 13.08.2019 r., instalacji zasilającej i złączy kablowych na 

potrzeby zasilania urządzeń miejskich i wydarzeń odbywających się na Rynku, oraz złączy 

zasilających ogródki gastronomiczne - zgodnie z rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 

PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA i częścią opisową 

13. przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci i elementów oświetlenia miejskiego, 

wykonanie projektu zasilania i sterowania dla oświetlenia podstawowego (istniejącego 

oraz projektowanego)  iluminacji Starego Rynku i ulic bocznych w zakresie opracowania 

(na podstawie koncepcji przygotowanej przez Studio DL będącej załącznikiem nr 2.2 do 

PFU) – zakres robót obejmuje wszelkie działania niezbędne do wykonania instalacji 

zasilających w części podziemnej – kanalizację kablową,  studnie i fundamenty pod 

planowane urządzenia oświetleniowe oraz instalacji sterującej i elektrycznej zasilającej 

oprawy do iluminacji elewacji kamienic (bez doboru, dostawy i montażu opraw 

iluminacyjnych). Projekt instalacji zasilającej i sterującej w tym zakresie należy 

skoordynować z koncepcją iluminacji przygotowaną przez Studio DL  (załącznik nr 2 do 

PFU) oraz uzgodnić z ENEA Oświetlenie i Miastem Poznań 

14. budowę systemu oświetlenia - drugiej linii oświetlenia w postaci lamp ulicznych – wokół 

bloku śródrynkowego, (na podstawie koncepcji przygotowanej przez Studio DL będącej 

załącznikiem nr 2.2 do PFU) zakres prac wskazany jest na rysunku nr 20004-PF-GIT-AR-DW-

ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA. 

15. przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, należącej do ZDM Poznań 

16. przebudowę i rozbudowę sieci gazowej PSG Sp. z o.o. zgodnie z rys. nr 20004-PF-GIT-AR-

DW-ZA-00-01007 PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA 

17. przebudowę kanalizacji kablowej Orange Polska SA wraz z umieszczonymi w niej kablami 

różnych operatorów telekomunikacyjnych w ramach usunięcia kolizji, zgodnie z PFU rys. nr 

20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA oraz projekt 

rozbudowy sieci Orange Polska SA w zakresie oznaczonym na ww. rysunku, który zostanie 

zrealizowany przez Orange Polska SA. Wykonawca ma obowiązek skoordynować 

realizację przebudowy sieci z Orange oraz udostępnić teren placu budowy do jej realizacji 

przez Orange.  

18. budowę miejskiej sieci telekomunikacyjnej w zakresie wskazanym na rys. nr 20004-PF-GIT-

AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, w szczególności: 

budowę miejskiego kanału technologicznego wraz z nawiązaniem do kanału 

technologicznego wybudowanego w ramach przebudowy Placu Kolegiackiego oraz 

wykonaniem przyłączy do budynków publicznych znajdujących się w obrębie inwestycji; 

przebudowę i rozbudowę miejskiego systemu sieci bezprzewodowego Internetu – w 

zakresie urządzeń (Acces Point'y), zasilania, transmisji danych; budowę miejskiej 

infrastruktury niezbędnej do pomiaru i transmisji danych dotyczących poziomu wody 

zbiorników retencyjnych; budowę miejskiego systemu alarmowego, 

19. przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie kwartału śródrynkowego - w zakresie 

dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami). Roboty budowlane obejmujące wykonanie nowych sieci oraz 

modernizację kotłowni w budynku Wagi zostaną przeprowadzone przez Veolia SA. W 

zakresie prac do wyceny należy przewidzieć demontaż istniejących fragmentów sieci 
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ciepłowniczej. Wykonawca ma obowiązek skoordynować projekt i realizację robót 

budowlanych (demontaży) z Veolia oraz udostępnić teren placu budowy do jej realizacji 

przez Veolia. 

20. przebudowę i rozbudowę miejskiego systemu monitoringu – w zakresie urządzeń 

monitoringu (kamer), zasilania, transmisji danych  

21. przebudowę miejskiego systemu kontroli dostępu na teren Starego Rynku – w zakresie 

urządzeń kontroli dostępu, zasilania, sterowania i nadzoru 

22. budowę Zbiorczego kanału technologicznego w postaci żelbetowego tunelu 

wieloprzewodowego w ulicach Różany Targ i Ratuszowej według rysunku nr 20004-PF-GIT-

AR-DW-ZA-00-02001 TUNEL WIELOPRZEWODOWY ZBIORCZY, w którym należy ułożyć sieci 

podziemnej infrastruktury technicznej, w tym linie zasilające SN i NN, przewody 

telekomunikacyjne oraz przewody wod-kan 

23. przebudowę innych istniejących sieci i elementów uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia 

kolizji 

 

 

 

 

Niezależnie od wskazanego powyżej zakresu Robót budowlanych zakres Zamówienia obejmuje 

także: 

a) wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 

dochowaniem niezbędnej szczegółowości, umożliwiających realizację Przedmiotu 

Zamówienia w zakresie określonym na załącznikach graficznych, oraz wszelkich projektów 

i opracowań towarzyszących niezbędnych do prawidłowej (pod względem technicznym 

i formalnym) realizacji Przedmiotu Zamówienia, w zakresie objętym niniejszym PFU oraz 

załącznikami, w szczególności wymienionymi w pkt. 1.1.2. Dokumentacja projektowa 

powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

zwłaszcza z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

Podstawą dla wykonania ww. dokumentacji projektowej będą modele BIM zrealizowane 

zgodnie z wymaganiami zał. nr 4 do PFU 

b) wykonanie Informacyjnego Modelu Projektu (PIM) zgodnie z normą PN-EN 19650, na etapie 

projektowania i realizacji Przedmiotu Zamówienia, utrzymywanego za pomocą  środowiska 

CDE (Common Data Environment)  w szczególności: 

● przygotowanie definicji procesów i procedur związanych z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, w szczególności procedur kontroli i zatwierdzania dokumentacji, 

zapytań o informacje projektowe, zatwierdzania materiałów budowlanych, 

zatwierdzania zmian projektowych itp. 

● wykonanie i umieszczenia na CDE modeli informacyjnych BIM obiektów 

budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia, odpowiadający 

szczegółowością i zakresem informacyjnym i geometrycznym wymaganiom 

określonym w załączniku nr 4 do PFU 

● wykonanie i umieszczenie na CDE dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami określonym w załączniku nr 4 do PFU 

● wykonanie i umieszczenie na CDE harmonogramów szczegółowych realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku nr 4 do 

PFU 

● wykonanie i umieszczenie na CDE kosztorysów realizacji Przedmiotu Zamówienia 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

14 

 

● wykonanie i umieszczenie na CDE dokumentacji powykonawczej i informacji 

niezbędnych do zarządzania obiektami będącymi Przedmiotem Zamówienia 

● bieżąca agregacja na CDE kompletnej komunikacji formalnej i projektowej 

pomiędzy stronami projektu, w tym notatek, uzgodnień i innych dokumentów 

formalnych, 

c) zapewnienie prowadzenia badań archeologicznych towarzyszących  całości Inwestycji 

wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków, w tym 

wykonanie na etapie projektowania badań archeologicznych w obszarze wykopów pod 

budowę nowych sieci (po uprzednim uzgodnieniu ich przebiegu w GEOPOZ), 

d) wykonanie lub pozyskanie wszelkich analiz, ekspertyz, badań pomiarów oraz uzgodnień 

niezbędnych do prawidłowego przygotowania i wykonania dokumentacji projektowej - w 

tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, projektów zabezpieczenia 

i odwodnienia wykopów budowlanych, analiz wpływu wykopów i robót ziemnych na 

sąsiednie obiekty budowlane, ekspertyz akustycznych, opracowań środowiskowych, 

komunikacyjnych i innych wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane oraz 

poszczególne rozporządzenia o Warunkach Technicznych 

e) wykonanie kompletnej dokumentacji Projektu Budowlanego w zakresie odpowiadającym 

wymaganiom technicznym i prawnym obowiązującym w momencie jej sporządzania, na 

podstawie uzgodnionych projektów koncepcyjnych (Koncepcji) stanowiących załącznik 

do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Podstawą dla wykonania ww. dokumentacji projektowej będą modele BIM zrealizowane 

zgodnie z wymaganiami zał. nr 4 do PFU 

f) pozyskanie własnym staraniem i kosztem dokumentów zamiennych w sytuacji gdy będzie 

to wynikać z rozwiązań przyjętych na etapie projektowania, które to rozwiązania zmieniać 

będą założenia Koncepcji, w szczególności: 

● warunków technicznych budowy, przebudowy  i demontaży infrastruktury 

● mapy do celów projektowych 

● ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych 

● innych uzgodnień niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę lub innych 

decyzji zezwalających na wykonanie Robót Budowlanych, w tym oświadczeń 

właścicieli nieruchomości  

g) przeprowadzenie koordynacji projektów branżowych w zakresie Przedmiotu Zamówienia 

na etapie Projektu Budowlanego i uzyskanie uzgodnień dla tych projektów od właściwych 

Gestorów infrastruktury technicznej oraz organów opiniujących administracji publicznej (w 

tym mi.in Państwowej Straży Pożarnej, Policji i in.), organów administracji Miasta Poznań 

(Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Miejskiego Konserwatora Zabytków, itd.) 

h) przeprowadzenie procedury uzyskania dla projektów infrastruktury pozytywnego 

Uzgodnienia Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZUDP), wraz z odpisem 

z narady koordynacyjnej  

i) uzyskanie niezbędnych zgód na lokalizację infrastruktury, w tym decyzji lokalizacyjnych 
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j) uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania związane z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia, w szczególności pozwolenia lub zgody wodnoprawnej na działania w trakcie 

prac budowlanych oraz na funkcjonowanie urządzeń i instalacji 

k) przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności związanych z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych (zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej)  dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym prowadzenie 

spraw administracyjnych, uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji 

zezwalających na budowę 

l) wykonanie kompletnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Zamówienia projektów 

Wykonawczych i Warsztatowych, w szczególności zawierających:  

● Część opisową, w tym m.in.: opisy poszczególnych rozwiązań projektowych, 

obliczenia potwierdzające dobory poszczególnych elementów sieci, urządzeń oraz 

karty doborowe urządzeń, 

● Część rysunkową, w tym m.in.: plan sytuacyjny z trasami sieci (na aktualnej mapie 

do celów projektowych), profile, niezbędne schematy oraz przekroje, szczegóły 

węzłów it 

● projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

● projekty warsztatowe, z ujęciem prac rozbiórkowych i usunięciem kolizji  

Podstawą dla wykonania ww. dokumentacji projektowej będą modele BIM zrealizowane 

zgodnie z wymaganiami zał. nr 4 do PFU 

m) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 

n) uzgodnienia z właściwą jednostką czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji; 

o) zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji, a także 

zapewnienie ciągłości dostaw mediów dla użytkowników końcowych (działek 

zlokalizowanych wokół Rynku) w ramach przebudowy infrastruktury miejskiej; 

p) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych; 

q) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie 

realizacji; 

r) wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej, w imieniu 

Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia; 

s) uprzątnięcie po zakończeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy; 

t) zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (kanalizacja 

opadowa, energia,  itp.); 

przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, wraz z zamieszczeniem jej w środowidsku CDE; Podstawą dla wykonania ww. 

dokumentacji projektowej będą modele BIM zrealizowane zgodnie z wymaganiami zał. nr 

do PFU 
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u) przeprowadzenie wszelkich prób, badań i ekspertyz, które potwierdzą jakość wykonanych 

robót budowlanych, wraz z opracowaniem protokołów z przeprowadzonych prób, badań 

i ekspertyz,  

v) przygotowanie dokumentacji powykonawczej; Podstawą dla wykonania ww. 

dokumentacji projektowej będą modele BIM zrealizowane zgodnie z wymaganiami zał. nr 

do PFU 

w) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

x) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacją 

powykonawczą, oraz modeli BIM z każdego etapu realizacji Umowy, zgodnie z procedurą 

przekazania opisaną w zał. nr 4; 

y) przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz 

zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu; 

z) przygotowanie zestawienia majątku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji;  

aa) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych; 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu zgodnie z opisem w SIWZ. 

 

Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować, jako całość opisującą szczegółowo 

całe zadanie. 

 

1.3.2 Zakres prac przewidzianych do wykonania przez podmioty trzecie – poza Przedmiotem 

Zamówienia 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zagwarantować możliwość realizacji poprzez 

udostępnienie placu budowy i przewidzieć w harmonogramie robót koordynację następujących 

prac wykonywanych przez podmioty trzecie: 

1. Roboty budowlane obejmujące wykonanie nowych sieci ciepłowniczych w obrębie 

kwartału śródrynkowego  oraz modernizację kotłowni w budynku Wagi – realizowane przez 

Veolia środkami własnymi na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego 

przygotowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia 

2. Budowę nowej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przyłączy do budynków w obrębie 

kwartału śródrynkowego – realizowane przez Orange Polska środkami własnymi, na 

podstawie projektu budowalnego przygotowanego w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

Projekt i dokumentacja wykonawcza zostanie przygotowana przez Orange Polska, 

3. Budowę instalacji iluminacji Ratusza, oraz montaż opraw oświetleniowych iluminacji 

kamienic, fontann pomników itd. Starego Rynku wraz z wykonaniem niezbędnych prób i 

symulacji Prace realizowane będą na podstawie oddzielnego porozumienia pomiędzy 

Miastem Poznań i ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje działki w obszarze Starego Rynku w Poznaniu oraz ulice 

dochodzące do Rynku. – obszar o powierzchni ok. 29 869,1 m2 
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Stan istniejący - Obszar przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji stanowi historyczną 

tkankę śródmiejską, o wysokich walorach historycznych. Dostępność komunikacyjną zapewniają: 

● dla pieszych – ciągi piesze ulicami: Zamkowa, Rynkowa, Wroniecka, Żydowska, Wielka, 

Woźna, Wodna, Świętosławska, Wrocławska, Szkolna, Paderewskiego, Franciszkańska 

● dla aut osobowych – wjazd – ul. Wielka, wyjazd – ul. Wodna ul. Wielką, wjazd awaryjny ul. 

Rynkowa/Zamkowa  

● dla rowerzystów – drogi rowerowe przechodzące przez zakres inwestycji ulicami Klasztorną, 

Kramarską i Wroniecką. 

 

Dla terenu obowiązują miejscowe plany zagospodarowania terenu: 

- UCHWAŁA NR XCIII/1055/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2002 r. „Obszar 

Staromiejski w Poznaniu” 

- UCHWAŁA NR XXXVI/544/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2012 r. „Stary 

Rynek – Szkolna”. 

- Projekt m.p.z.p. : Stary Rynek – Wrocławska – w opracowaniu 

 

Zagospodarowanie Starego Rynku charakteryzuje się wieloma problemami związanymi z 

niewystarczającym poziomem jakości przestrzeni do pełniącej przez nią roli a także 

niedostosowanie jej do najnowszych standardów użytkowania. To m.in. nierówna nawierzchnia, 

brak odpowiedniej infrastruktury dla odbywających się wydarzeń kulturalnych, problem ze 

składowaniem odpadów, niewystarczające oświetlenie, niedostosowanie przestrzeni dla 

poruszania się osób z niepełnosprawnościami itp.  

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Stan docelowy – uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni Starego Rynku, z zachowaniem dziedzictwa 

historycznego i kulturalnego, na który składają się cele szczegółowe: 

 

● niwelacja terenu i określenie nowej sytuacji wysokościowej 

● wykonanie nowej wyrównanej podbudowy nawierzchni płyty Rynku i chodników, selekcja 

materiału historycznego (kostki brukowej i płyt granitowych), nowe ułożenie nawierzchni i 

wypełnienie jej fugą żywiczną epoksydową,  

● wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych na podstawie przyjętych przez 

Inwestora założeń docelowych postępowania z wodą deszczową w mieście (zgodnie z 

rozdziałem dotyczącym kanalizacji ogólnospławnej) 

● uporządkowanie rozmieszczenia funkcji stałych i czasowych oraz infrastruktury dla 

wydarzeń kulturalnych 

● wprowadzenie wysp zieleni w celu zapewnienia miejsc wypoczynku, będących 

alternatywą dla funkcji komercyjnych 

● wprowadzenie udogodnień dla poruszania się osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, osób starszych, z czasowym ograniczeniem sprawności, rodziców z 

wózkami dziecięcymi.  

1.6 Szczególne wymagania Zamawiającego  

W ramach realizacji Inwestycji należy uwzględnić także: 

• Możliwość zapewnienia realizacji robót związanych z remontem i zabezpieczeniem 

fundamentów lub elewacji właścicielom kamienic położonych na styku z Inwestycją – w 

pierzejach Rynku, kwartale śródrynkowym i ulicach dochodzących do Rynku – w miejscach 

gdzie planowana jest wymiana nawierzchni. Na właścicielach nieruchomości ciążyć 

będzie obowiązek przygotowania projektu, skoordynowania go z projektem Wykonawcy 

oraz uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych. 
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• Możliwość zapewnienia realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową 

dodatkowych przyłączy mediów do budynków właścicielom kamienic położonych na 

styku z Inwestycją – w pierzejach Rynku, kwartale śródrynkowym i ulicach dochodzących 

do Rynku – w miejscach gdzie planowana jest budowa lub przebudowa sieci infrastruktury 

podziemnej. Na właścicielach nieruchomości ciążyć będzie obowiązek przygotowania 

projektu, skoordynowania go z projektem Wykonawcy oraz uzyskanie niezbędnych zgód i 

decyzji administracyjnych. 

• Będącą w trakcie realizacji przebudowę budynku Galerii Arsenał – wszelkie działania 

prowadzone na styku z rzeczonym budynkiem (przebudowa przyłączy, przebudowa linii 

kablowych do stacji transformatorowej MST 1572 Stary Rynek) należy skoordynować z 

przedstawicielami Galerii Arsenał. 

• Będącą w trakcie przygotowania przebudowę budynku Muzeum Narodowego przy ul. 

Stary Rynek 42 / Klasztorna 22/23 – należy potwierdzić z przedstawicielami Muzeum 

przebieg projektowanych przyłączy i zakres prac w terenie. 

• Zweryfikować i potwierdzić ostateczny przebieg przyłączy teletechnicznych do lokalu 

usługowego w budynku Biblioteki Kórnickiej (planowana placówka Banku BPN BGŻ 

Paribas) 
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2 Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową, w szczególności Specyfikacjami Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego pozytywną 

opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

2.2 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, odpowiednimi przepisami, Polskimi Normami oraz tzw. sztuką 

budowlaną, Standardami dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

dostępną wiedzą na temat projektowania uniwersalnego definiującego m.in. zasady 

projektowania i budowania przestrzeni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej oraz w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni 

przez Wykonawcę w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne 

badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani 

są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego 

BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy 

niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane 

i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 

świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 
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2.2.1 Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 

powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającego szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. 

Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu 

proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Harmonogram 

formą powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Zał. 4 - EIR oraz uzgodnionym z 

Zamawiającym BEP 

Do sporządzania harmonogramu należy przyjąć następujące założenia: 

1. Harmonogram zakłada podział frontu robót na co najmniej 3 etapy.  

2. Pierwszy etap powinien obejmować północno-wschodnią część rynku, obejmującą 

zbiorniki retencyjne oraz część tłoczną kanalizacji deszczowej oraz część śródrynkową 

wyznaczaną przez linię odwodnienia liniowego. W ramach tego etapu wykonane powinny 

być także: kanał zbiorczy, podziemna stacja transformatorowa, podziemna toaleta, 

zadaszenie pasażu kultury, zieleń oraz mała architektura. 

3. Kolejne etapy powinny obejmować spójne pod względem kolejności budowy infrastruktury 

podziemnej powierzchnie Rynku i ulic przylegających 

4. Zamawiający dopuszcza modyfikacje zakresu etapów 

5. Harmonogram przewiduje okresy udostępnienia placu budowy dla stron trzecich – 

Gestorów realizujących własne sieci własnym nakładem – Orange, Veolia, Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o., Enea Oświetlenie, właściciele sąsiadujących nieruchomości z 

Terenem Budowy 

6. Harmonogram zakłada czas trwania projektu oraz kamienie milowe zgodnie z zapisami 

SIWZ. 

2.2.2 Uciążliwości 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrębie wykonywanych 

prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty 

działalności w zakresie: 

● organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz 

instalacji teletechnicznych, 

● zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

● ochrony środowiska; 

● warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 

● warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

2.2.3 Roboty tymczasowe 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 

organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robót, budowa i 

organizacja tymczasowych platform widokowych dla turystów nad zbiornikami retencyjnymi, 

spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego 

oraz jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 

od następstw związanych z budową, itp. 
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2.2.4 Wymagania dotyczące organizacji placu budowy i robót budowlano - montażowych 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami 

uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 

wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz pod 

warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, 

które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom tylko za uprzednio 

uzyskaną zgodą Zamawiającego.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego a także 

uzyskać uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Harmonogram musi potwierdzić 

realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram formą powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w Zał. 4 - EIR oraz uzgodnionym z Zamawiającym BEP. 

Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych w 

czasie trwania inwestycji obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do 

Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

2.2.5 Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 

Założenia przyjęte do realizacji Inwestycji powinny powodować możliwość użytkowania ciągów 

pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczeństwa i możliwości przejścia i przejazdu.  

 

Z uwagi na szczególny charakter miejsca Inwestycji, użytkowany na co dzień przez różnego typów 

użytkowników (mieszkańców, osoby pracujące, turystów) Wykonawca ma obowiązek 

opracować szczegółowy program Inwestycji zakładający jej etapowanie. Program ten powinien 

zakładać: 

● obecny sposób użytkowania przestrzeni,  

● zapewnienie dojść do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów 

komercyjnych 

● uwzględnienie ekonomicznych aspektów wynikające z utrudnień funkcjonowania 

przedsiębiorców (lokale gastronomiczne) 

● koordynację rzeczową i terminową prac prowadzonych przez gestorów mediów 

planujących wykonanie w trakcie Inwestycji własne prace inwestycyjne na infrastrukturze 

będącej ich własnością/w ich zarządzie na terenie objętym zakresem Inwestycji i w jej 

bezpośrednim otoczeniu  

● temperatury dla prowadzenia poszczególnych prac związane z trwaniem inwestycji w 

różnych porach roku 

Harmonogram w postaci modelu BIM wykonanego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zał. 4 - 

EIR oraz uzgodnionym z Zamawiającym BEP Wykonawca ma obowiązek przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac a także aktualizować w razie potrzeby w 

trakcie trwania Inwestycji.  

 

Wykonawca jest zobowiązany: 

- każdego dnia sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia robót 

budowlanych powstałe na terenie przedmiotowej inwestycji a także zabrudzenia na sąsiednich 

działkach będące wynikiem działań wykonawcy, 

- przygotować teren budowy poprzez wykonanie następujących robót przygotowawczych: 
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o dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 

(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), wydzielić i ogrodzić 

plac budowy oraz tereny składowania materiałów budowlanych 

i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

uzgodnionego z Zamawiającym, 

o oznakować teren budowy i wykonać prace zabezpieczające według wytycznych BIOZ, 

w szczególności tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

o zapewnić organizację transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

obiektu w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

o  zapewnić dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie 

oraz sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej), 

o przygotować zaplecze biurowe i socjalne budowy, 

o na czas prowadzenia robót zapewnić ochronę obiektu i mienia na przejętym placu 

budowy, 

o w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu wykonać wyprzedzające badania 

archeologiczne na etapie projektowania, w celu ograniczenia ich wpływu na 

harmonogram robót budowlanych, 

- odpowiednio zagospodarować plac budowy oraz wykonać w razie potrzeby tymczasowe sieci, 

drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

2.2.6 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio 

zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy, w tym: 

● Zaplecze budowy. 

● Zaplecze biurowe, 

● Zaplecze socjalno-bytowe, 

● Część składowo-magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 

● Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie , 

● Dostawę mediów , 

● Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 

● Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 

● Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 

W ramach kontraktu przewidzianego w cenie ofertowej ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest 

do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby budowy, 

zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie , wywóz 

nieczystości stałych i płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i wyposażenia w odpowiedniej sprawności, 

wymiana urządzeń podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi 

kosztami eksploatacji. 

Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnień 

wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja ww. 

Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy , w zapleczu Wykonawcy i wyposażeniu oraz 

dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za zgodą Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany udostępnić Inwestorowi i Inżynierowi Kontraktu 

część Zaplecza wg szczegółowych wytycznych zawartych w Umowie na wykonanie Robót. 
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Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój 

koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich 

materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i 

śmieci zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. 

2.2.7 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu  

Część robót będzie realizowana w pasie drogowym. Wykonawca w ramach Ceny Umownej 

zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 

z zarządcą i właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego 

według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki) oraz za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa 

drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem i 

kosztem. 

2.2.8 Nadzór  

Zgodnie z wymogami Zamawiający powoła I Inżyniera Kontraktu pełniącego rolę Nadzoru 

Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w 

ramach zamówienia. 

2.2.9 Koordynacja 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia / miejsca do prowadzenia 

narad koordynacyjnych na każdym etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia, przy czym terminy 

narad określa Zamawiający. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia pomieszczeń wraz z 

kompletnym wyposażeniem dla zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie prowadzonych robót 

na cały okres trwania umowy tzn. od momentu podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

Narady koordynacyjne odbywać się w terminach ustalonych z Zamawiającym, przy czym terminy 

narad wyznacza Zamawiający. 

 

Na etapie projektowym proponowane rozwiązania należy koordynować z projektantami i 

wykonawcą przebudowy Galerii Arsenał oraz z podmiotami zarządzającymi obiektami na styku 

zakresu opracowania - w szczególności budynku Ratusza, Galerii Arsenał, Muzeum Wojskowego, 

Wagi Miejskiej, a także kamienic w pierzejach Rynku 

 

Na etapie projektowym projekty infrastruktury należy na bieżąco koordynować z Gestorami 

zaangażowanymi w realizację Inwestycji w celu uwzględnienia ich bieżącej działalności 

remontowo-budowlanej. Dotyczy to zwłaszcza sieci telekomunikacyjnych, których rozbudowa 

może trwać w trakcie prowadzenia robót. Dodatkowe wymagania dotyczące metod i narzędzi 

służących koordynacji zostały opisane w Zał. 4 - EIR. 

 

Na etapie projektowym i wykonawczym Wykonawca zapewni wykorzystanie technologii VR 

(wirtualnej rzeczywistości) lub AR (rzeczywistości rozszerzonej) w celu prezentacji projektu oraz 

obrazowania postępu prac budowalnych.  
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2.2.10 Rozbiórki 

W ramach Ceny Umownej należy uwzględnić rozbiórki wszelkich istniejących obiektów 

budowlanych podlegających przebudowie, modernizacji, zmianie lokalizacji oraz likwidacji.  

W ramach rozbiórek należy także uwzględnić usunięcie pozostałości historycznych fragmentów 

budynków i budowli takich jak fundamenty, pozostałości bruku i instalacji. Rzeczone działania 

muszą być objęte nadzorem archeologicznym i każdorazowo uzgadniane z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. 

Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji 

robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim 

odbiorcom materiałów stałych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 

poz 1232 z późn. zm..) W przypadku gdy materiał z rozbiórki nie zostanie poddany utylizacji, 

powinien zostać przekazany Zamawiającemu.  Wykonawca ma obowiązek informować 

Zamawiającego który materiał planuje przekazać do utylizacji, aby Zamawiający mógł 

zdecydować o tym, czy dany materiał może być zutylizowany czy chce go zachować. 

2.2.11 Udostępnienie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom na 

żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiających, w szczególności robót prowadzonych przez Gestorów sieci przebudowywanych 

w ramach Inwestycji, w tym: 

● ENEA Operator 

● ENEA Oświetlenie 

● Aquanet 

● Orange Polska 

● PSG 

● VEOLIA SA 

2.2.12 Badania archeologiczne 

W ramach Ceny Umownej należy uwzględnić przeprowadzenie badań archeologicznych w 

zakresie Inwestycji. Rodzaj, zakres i szczegółowość badań należy ustalić z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków w Poznaniu. Obszary potencjalnie wymagające przeprowadzenia badań 

archeologicznych to lokalizacje zbiorników retencyjnych, separatorów i innych urządzeń 

związanych z kanalizacją deszczową, studni kanalizacyjnych oraz wszelkich obiektów 

posadowionych więcej niż 1,2m poniżej istniejącego poziomu posadzki. Należy założyć realizację 

wyprzedzających badań archeologicznych już na etapie przygotowywania Projektu 

Budowlanego. Prace archeologiczne nadzorowane będą przez Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający wyprzedzająco zlecił badania archeologiczne w obszarze zbiornika retencyjnego nr 

1. Badania z 2015 roku oznaczono kolorem niebieskim, badania prowadzone obecnie zaznaczono  

kolorem zielonym na poniższym rysunku 
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2.2.13 Dostępność turystyczna 

Ze względu na kluczowe znaczenie Starego Rynku dla branży turystycznej Miasta w trakcie prac 

budowlanych wymagane jest zapewnienie bezpiecznych dojść do głównych atrakcji 

turystycznych Starego Rynku – w szczególności Ratusza, budynku Wagi Miejskiej, Muzeum 

Wojskowego oraz Galerii Arsenał. W miejscu w którym planowane są zbiorniki retencyjne ZB1 i ZB2 

(do wykonania w pierwszej kolejności) w poziomie terenu należy wykonać platformy widokowe o 

wymiarach odpowiadających rozmiarowi zbiorników. Należy zabezpieczyć bezpieczne dojście 

do platform. W trakcie budowy należy także zapewnić ciągły dostęp do wszystkich lokali 

usługowych wokół Starego Rynku. 

 

Wykonawca zapewni na platformach widokowych miejsce na prezentację materiałów 

informacyjnych dotyczących przebudowy Starego Rynku, jak również wykona materiały 

informacyjne w postaci wizualizacji oraz cyfrowych panoram (sfer widokowych) możliwych do 

obejrzenia za pomocą urządzeń mobilnych i technologii QR.  
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3 Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

3.1 Wymagania funkcjonalno - użytkowe 

3.1.1 Nawierzchnia płyty Starego Rynku 

Należy bezwzględnie zachować zabytkowy materiał kamienny: kostka, krawężniki i granitowe 

płyty chodnikowe, wykonać szczegółowy projekt ułożenia kostki dla płyty Rynku oraz chodników, 

na prosto tj. równolegle do linii odwodnienia oraz linii chodników, aby maksymalnie uniknąć 

docinania kostki, z obwodem jednorzędowym układu odwodnienia liniowego, na bazie schematu 

z koncepcji i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Program prac związanych z rozbiórką, 

transportem, przechowywaniem i selekcją zabytkowej kostki należy uzgodnić z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków 

  

Układanie kostki powinno odbyć się w następujących etapach: 

● Dokonanie selekcji materiału pod względem jej przydatności do ponownego użycia 

● Dokonanie  selekcji materiału w celu wyboru tylko materiału pierwotnego. Po selekcji 

precyzyjnie określić ilość ewentualnych braków do wypełnienia płyty Starego Rynku i 

zgłosić wyprzedzająco (tak aby nie powodować przesunięcia terminu wykonania prac) 

do ZDM celem przygotowania zasobów.  

● Dokonanie  selekcji materiału pod względem kalibracji i kolorystyki – wybór tylko kostki o 

prostych i równych krawędziach   

● Utworzenie  kolorystycznej mozaiki w celu zniwelowania strefowania kolorystycznego 

● Zastosowanie  trwałej (odpornej mechanicznie) fugi nieprzepuszczalnej epoksydowej 

żywicznej, wypełnienie do 2/3 wysokości kostki, szerokość fugi ok. 18 mm.  

● Zastosowanie  kwadratowych rewizji studni 

 

W projekcie stosować schemat układania oraz kolorystykę nawierzchni płyty Rynku z koncepcji 

zagospodarowania terenu. Na etapie wykonawczym Zamawiający wymaga uzgadniania 

etapowo wykonania prac i ich akceptacji przez Przedstawicieli Zamawiającego. 

 

3.1.2 Nawierzchnia chodników 

Płyty kamienne w zależności od szerokości chodnika należy układać wg schematu z 

koncepcji. Wejścia do budynków zaakcentować w nawierzchni płytą kamienną. Zastosować 

kwadratowe studnie rewizyjne, lokalizować je w pasach kompensacyjnych z kostki ciętej.  

Dla poprawy komunikacji osób poruszających się na wózkach zakłada się wyrównanie poziomów 

istniejących chodników z zachowaniem różnicy pomiędzy placem/jezdnią a chodnikiem 

wysokości max 2cm (na wejściach na chodnik na równo z poziomem płyty). 

Przeanalizować wysokości wejść do budynków w obszarze opracowania, szczególnie instytucji 

miejskich i dążyć do likwidacji stopni poprzez wyrównywanie, wyniesienie chodnika  lub delikatne 

zgubienie różnic w terenie. 

 

W projekcie stosować schemat układania nawierzchni chodników z koncepcji 

zagospodarowania terenu, przy czym suma szerokości pasów kompensacyjnych z kostki ciętej 

nie może być większa niż szerokość chodnika z płyt. Na etapie projektu wykonawczego 

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego projektu ułożenia chodnika do 

uzgodnienia i akceptacji przez Przedstawicieli Zamawiającego tj. m.in.  Miejskiego Konserwatora 
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Zabytków oraz Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej a także Zarządu Dróg 

Miejskich oraz Inżyniera Kontraktu. 

3.1.3 Próbne ułożenie chodników i nawierzchni 

Zamawiający wykonał ułożenie próbnych nawierzchni na terenie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. 

Pułaskiego 9 w Poznaniu. Istnieje możliwość wizji lokalnej w godzinach pracy ZDM. Wykonawca 

na etapie projektowania, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona na terenie ZDM przy ul. 

Pułaskiego 9 w Poznaniu próby nawierzchni analogiczne do już istniejących (zobrazowane w 

załączniku 6.15 do PFU). Wykonawca do prób użyje materiału kamiennego zgodnego ze 

wskazanym w PFU. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku braku akceptacji Wykonawca 

wykona kolejne próby aż do uzyskania ww. akceptacji. 

Próby mają  na celu:  

● wyznaczenie kolorystycznej mozaiki przyjętej do późniejszych etapów wykonawstwa w celu 

powielenia jej na całości płyty – do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

● ewentualną korektę koloru spoiny przeznaczonej do wypełnienia kostki – do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego 

● zatwierdzenia sposobu selekcjonowania kostki (wyboru materiału pożądanego) i 

układania nowej nawierzchni płyty oraz chodników  

● określenie czasu potrzebnego do przycinania płyt kamiennych w celu optymalizacji 

prowadzenia robót 

 

3.1.4 Rozmieszczenie funkcji 

Dąży się do ograniczenia lokalizacji funkcji stwarzających wrażenie chaotycznego przepełnienia 

płyty Rynku, uporządkowania stref gastronomicznych, kulturalnych, komunikacji pieszej, a także 

zapewnienie niezakłóconego wjazdu dla służb porządkowych. Wyznaczono strefy dla lokalizacji 

poszczególnych form użytkowania przestrzeni stałych i czasowych. Proponuje się ustalenie 

następującego rozgraniczenia funkcji na Starym Rynku (wskazane w części graficznej na projekcie 

zagospodarowania terenu) 

● ogródki gastronomiczne  –  rozumiane jak stoliki i krzesła, donice z zielenią oraz parasole, 

lokalizowane na płycie Rynku w miejscach wskazach na PZT, bez podestów tj. 

bezpośrednio na posadzce płyty; Lokalizowanie ogródków zgodnie z zapisami 

miejscowego planu m.in. szerokość ogródka gastronomicznego nie  przekracza szerokości 

budynku w którym znajduje się lokal, a jego głębokość nie może przekroczyć 6,5 m, 

wszystkie składowe i wyposażenie ogródków gastronomicznych mają być wykonane 

wyłącznie z materiałów naturalnych (bez tworzyw sztucznych). Ogródki gastronomiczne 

należy realizować bez kiosków, z ogrodzeniami ażurowymi i zadaszeniami stolików w formie 

markiz i parasoli; składowe i wyposażenie ogródków gastronomicznych nie mogą być 

nośnikami reklam, mogą zawierać informacje obejmujące: logo i nazwę lokalu oraz 

nazwiska właścicieli; wejścia do ogródków powinny gwarantować dostępność, 

odpowiednią szerokość wejścia oraz wejście z poziomu „0”. 

● miejsca na stoliki i krzesła  -  w miejscach nieprzeznaczonych do lokalizowania ogródków, 

dopuszcza się umieszczanie stoków i krzeseł, bez podestów, bezpośrednio na posadzce, 

chowanych poza godzinami otwarcia lokali; lokalizację uzgodnić każdorazowo z Miejskim 

Biurem Konserwatora Zabytków 

● strefy dla lekkich stoisk (np. pamiątki, antyki, inne czasowe stoiska w ramach wydarzeń)  – 

lokalizowane w ulicy Różany Targ oraz po zachodniej i północnej stronie Ratusza, w 

miejscach wskazanych na PZT; 
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● strefy dla mniejszych wydarzeń  (np. Jarmark Świętojański, Festiwal Rzeźb Lodowych itp.) - 

lokalizowane w części południowej, po obu stronach Pomnika Jana Nepomucena, strefy 

wskazane na PZT 

● strefy dla większych wydarzeń kulturalnych – wyznacza się jedno miejsce na scenę dla 

większych wydarzeń kulturalnych, po stronie wschodniej Rynku, przy wlocie ulicy Woźnej. 

● strefa Pasażu Kultury – na ul. Baptysty Quadro wyznacza się strefę, w której możliwa będzie 

realizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, indywidualne rozwiązania dot. 

zadaszenia i innych rozwiązań, wg przygotowanych trzech koncepcji. 

● strefy wolne/wjazdowe – wyznacza się obszary na narożnikach Rynku jako strefy wjazdowe 

o szerokości min. 5 m, jako strefy wolne, gdzie nie dopuszcza się lokalizacji jakichkolwiek 

form stałych bądź czasowych mogących ograniczyć komunikację,  szczególnie pojazdów 

uprzywilejowanych i służb porządkowych, Straży Pożarnej, Policji itd., Wjazdy i wyjazdy 

zgodnie ze stanem obecnym tj.  wjazd poprzez ul. Wielką, wyjazd ul. Wodna, wjazd 

awaryjny ul. Rynkowa/Zamkowa. Strefy i ich parametry wskazano na projekcie 

zagospodarowania terenu. 

● strefy piesze - prócz zachowania ciągów pieszych na chodnikach i płycie, planuje się 

przywrócenie funkcji ciągu pieszego w ul. Różany Targ / Ratuszowa poprzez usunięcie 

obecnie funkcjonujących  tam pojemników na odpady. 

 

Formy architektury i lokalizacja szczegółowa w ramach ww. wskazanych stref musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami oraz konieczna do uzgodnienia każdorazowo z Miejskich Biurem 

Konserwatora Zabytków oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta, Koordynatorem ds. 

dostępności przestrzeni publicznej. 
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3.2 Wymagania dotyczące branży architektoniczno-budowlanej 

3.2.1 Tereny zielone 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wykonać w zachodniej części rynku 

przy budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego, dawnego budynku Odwachu zieleń w formie 

trzech wysp oraz ogród wertykalny na zachodniej ścianie Galerii Arsenał: 

● lokalizacja - dwie wyspy, po obu stronach budynku Odwachu, jedna przy północnej 

ścianie budynku Wagi Miejskiej; 

● forma - proponuje się formowanie wysp zieleni (strefa 1. 2. 3) przy zastosowaniu 

naturalnych, „organicznych” kształtów, w których zieleń o zróżnicowanej wysokości 

posadzona zostanie w gruncie, nieco wyżej ponad poziomem posadzki, celem 

ograniczenia zadeptywania i zalewania przez wody opadowe z nawierzchni Rynku (ze 

względu na zanieczyszczenia). W poszczególne obszary nasadzeń zieleni należy 

wkomponować siedziska, tworząc zacienione przez drzewa miejsca wypoczynku. 

Przewiduje się zagospodarowanie poszczególnych wysp o powierzchni - północna (przy 

Wadze Miejskiej) ok. 27,0m2, środkowa (przy północnej części Odwachu) ok.  31,0m2 oraz 

południowa (przy południowej części Odwachu) ok. 69,0 m2. Wyniesienia miejsc nasadzeń 

zieleni w postaci murków oporowych, o wysokości ok. 10 cm, zaleca się zaprojektować z 

materiału trwałego, odpornego na dewastację, jednocześnie neutralnego estetycznie. 

Siedziska wkomponowane w zieleń – proponuje wykonać ze stali nierdzewnej, malowanej 

lub wsporników kamiennych wykończonych drewnem, z punktowymi oparciami i 

podłokietnikami.   

Wymiary siedzisk należy projektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego 

oraz wytycznymi i Standardami Dostępności Miasta Poznania dla osób z 

niepełnosprawnościami. Na etapie projektowania wybór materiału do wykończenia wysp 

zieleni oraz siedzisk należy uzgodnić z Miejskim Biurem Konserwatora Zabytków, 

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta, Koordynatorem ds. dostępności 

przestrzeni publicznej. 
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● kompozycja zieleni wysokiej – w obszarze wysp zieleni proponuje się zlokalizować drzewa 

z gatunków znoszących warunki miejskie, w łącznej liczbie ok. 10 szt., otoczone zielenią 

niską, zgodnie z lokalizacją wskazaną na koncepcji zagospodarowania terenu. Drzewa 

należy posadowić w odległości min. 3,0m od ścian budynku, o maksymalnej wysokości 5-

6,0m i średnicy korony ok. 4-5,0 m pełniące funkcję zacienienia wysp (np. platan klonolistny 

'Aplphen's Globe', wiąz 'Camperdownii', klon jawor 'Brilliantissimum', klon polny 'Nanum', 

wiśnia piłkowana) lub też, z gatunków możliwych do formowania, w postaci baldachimów, 

kandelabrów (pn. platan klonolistny). 

● kompozycja zieleni niskiej – poszczególne wyspy należy zaprojektować piętrowo z 

zastosowaniem roślin różnych wysokości o dużych walorach estetycznych przez cały okres 

wegetacyjny. Proponuje się zastosowanie kompozycji roślin zimozielonych (np. laurowiśnia 

wschodnia, ostrokrzew Meservy ‘Blue Prince’, runianka japońska, sosna górska, cis) w 

połączeniu z trawami ozdobnymi (np. kostrzewy, miskanty, ostnice, piórkówki, śmiałki, 

trzcinniki) oraz intensywnie kwitnącymi krzewami (róże, hortensje, lawendy) lub bylinami 

(kocimiętka, szałwia, jeżówka purpurowa, liliowiec ogrodowy, funkia, dąbrówka 

rozłogowa).  
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Przykładowy dobór gatunkowy z zestawieniem jakościowym proponowanych roślin 

określający standard kosztorysowy: 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Wielkość materiału 

szkółkarskiego i jego jakości 

1 Platanus ×hispanica 'Aplphen's 

Globe' 

platan klonolistny 'Aplphen's 

Globe' 

obw. pnia 16-18 cm, B,  

Pa 2,25-2,5m x2, wybór I 

2 Prunus serrulata 'Kanzan' wiśnia piłkowana 'Kanzan' obw. pnia 16-18 cm, B,  

Pa 2,25-2,5m x2, wybór I 

3 Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ laurowiśnia wschodnia ‘Otto 

Luyken’ 

Poj. C5, Wys. 30-40 cm 

4 Hydrangea paniculata DART'S 

LITTLE DOT 'Darlido' 

hortensja bukietowa DART'S 

LITTLE DOT 'Darlido' 

Poj. C5, Wys. 40-60 cm 

5 Rosa ‘Marathon' róża ‘Marathon' Poj. C3, Wys. 40-60 cm 

6 Taxus ×media 'Hillii' cis pośredni 'Hillii' Poj. C5, Wys. 40-60 cm 

7 Pinus mugo sosna górska Poj. C5, Wys. 25-30 cm 

8 Stipa tenuissima 'Ponytails' ostnica cieniutka 'Ponytails' Poj. P15 

9 Panicum virgatum 'Rehbraun' proso rózgowate 'Rehbraun' Poj. P15 

10 Pennisetum alopecuroides  rozplenica japońska Poj. P15 

11 Luzula sylvatica 'Marginata' kosmatka olbrzymia 

'Marginata' 

Poj. P15 

12 Pachysandra terminalis ‘Green 

Sheen’ 

Runianka japońska ‘Green 

Sheen’ 

Poj. C2, Wys. 10-15 cm 

13 Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa Poj. P15 

● ogród wertykalny należy zaprojektować na ścianie zachodniej budynku Galerii Miejskiej 

Arsenał, z zachowaniem miejsca na informację - logotyp Galerii oraz technicznego wejścia 

do budynku. W zakresie doboru gatunkowego proponuje się zastosowanie roślin 

wieloletnich, zimozielonych, intensywnie kwitnących oraz odpornych na warunki miejskie. 

Konstrukcja ogrodu wertykalnego musi być stabilna, dobrze zaizolowana, wyposażona w 

system nawadniający oraz odprowadzający nadmiar wody. Ogród wertykalny należy 

zaprojektować z zastosowaniem takich roślin jak np. bodziszek czerwony (Geranium 

sanguineum), trzmielina Fortune'a 'Coloratus' (Euonymus fortunei 'Coloratus'), bluszcz 

pospolity (Hederia helix), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), pragnia syberyjska 

(Waldsteinia sibirica), barwinek pospolity (Vinca minor), turzyca (Carex Sp.), żagwin 

ogrodowy (Aubrieta ×cultorum), runianka japońska (Pachysandra terminalis), powojnik 

(Clematis Sp.), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), wiciokrzew pomorski 

(Lonicera periclymenum). 

Wprowadzenie „zielonych” wysp ma na celu stworzenie zacienionych miejsc wypoczynku i relaksu. 

Wprowadzenie stref zieleni w obszar Starego Rynku oprócz walorów estetycznych ma przyczynić 

się do poprawy mikroklimatu i gospodarki wodnej a poprzez ukształtowanie zharmonizowanie 

układu urbanistycznego. 
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Poszczególne strefy zieleni należy wyposażyć w automatyczny system nawadniania 

kropelkowego. Linię kroplującą należy rozłożyć równomiernie pomiędzy nasadzenia zielni niskiej i 

wysokiej. W miejscu podłączenia, należy zamocować sterownik z reduktorem ciśnienia, 

umożliwiający zaprogramowanie czasu nawadniania przy uwzględnieniu aktualnych warunków 

atmosferycznych (min. czujnik deszczu, stacja pogodowa). 

 

Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z donic z zielenią w strefie chodników oraz nie dopuszcza 

lokalizowania zieleni niskiej (również mobilnej) w zbliżeniu do budynków. Zaleca się natomiast 

wzbogacenie zielenią Pasażu Kultury na ul. Baptysty Quadro poprzez lokalizowanie jej w skrzyniach 

o kubicznej formie, w partnerstwie kubicznych siedzisk – zgodnie z koncepcją Pasażu Kultury. 

Projekt zieleni uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego m.in. Miejskim Konserwatorem 

Zabytków oraz pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta, a także Zarządem Dróg Miejskich 

oraz Inżynierem Kontraktu. 
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3.2.2 Toaleta miejska 

Stan obecny – toaleta zlokalizowana w wynajmowanej przez Miasto powierzchni w budynku 

Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Na poziomie -1, 3 szt. dla mężczyzn, 5 szt. dla kobiet. 

Nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych – brak windy.  

 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących pomieszczeń oraz rozbudowę toalety w 

przestrzeni pod pasażem J.B. Quadro - zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym stanowiącym załącznik 

do PFU. W toalecie należy przewidzieć: 

● 5 pisuarów  

● 3 kabiny ustępowe męskie 

● 5 kabin ustępowych damskich 

● przewijaki dla niemowląt 

● wydzieloną kabinę dla niepełnosprawnych 

● zaplecze socjalne dla pracownika obsługi w lokalizacji pozwalającej na pobór opłat i 

wydawanie paragonów wszystkim wchodzącym klientom 

● pomieszczenie magazynowe na środki higieny i sprzęt do sprzątania 

 

Kabiny ustępowe należy wydzielić ściankami systemowymi, wykończonymi materiałem o wysokiej 

trwałości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Okucia drzwi i zamki powinny zostać 

zaprojektowane na podwyższoną ilość cykli użytkowania. 

W szczególności, poza elementami wymaganymi przepisami technicznymi należy przewidzieć 

następujące wyposażenie: 

● baterie umywalkowe uruchamiane przez czujnik ruchu 

● spłuczki pisuarowe uruchamiane przez czujnik ruchu 

● spłuczki ustępowe uruchamiane poprzez pedał podłogowy  

● suszarki do rąk z filtrem HEPA 

● pojemniki na ręczniki i podajniki na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny uruchamiane przez 

czujnik ruchu 

Należy także przewidzieć wszelkie urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy obiektu – w tym 

urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, sanitarne i elektryczne. Do wykończenia 

wnętrz obiektu należy zastosować materiały wysokiej jakości takiej jak gresy spieki kwarcowe lub 

okładziny z paneli kompozytowych, płyt HPL lub szkła laminowanego. 

UWAGA: ze względu na bardzo duży ruch dobór wykładzin podłogowych powinien uwzględniać 

możliwie maksymalną odporność na ścieranie i wnikanie brudu. 

Projekt rozbudowy należy uzgodnić z Dyrekcją Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz z 

jednostką organizacyjną Miasta Poznania Usługi Komunalne 

 

W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych o ograniczonych możliwościach 

poruszania się należy zaprojektować windę łączącą wejście na poziomie parteru i poziom toalety 

podziemnej. Wymiary windy oraz jej wyposażenie powinny być dostosowane do samodzielnego 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

 

W zespole toalety należy przewidzieć możliwość umieszczenia pomieszczenia dla potrzeb 

centralnego punktu sterowania i zarządzania oświetleniem i iluminacją wszystkich obiektów 
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Starego Rynku objętych koncepcją przygotowanej przez Studio DL będącej załącznikiem nr 2.2 do 

PFU. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z ENEA Oświetlenie 

 

3.2.3 Gospodarka odpadami 

Zbiorcze pojemniki na odpady - usunąć z ul. Ratuszowej wolnostojące pojemników na odpady. 

Nowa lokalizacja dla pojemników - na ul. Kurzanoga, zgodnie z koncepcją. Należy przeanalizować 

odległości pojemników od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, uzyskać opinię 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a także uzyskać odstępstwo od z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).  Pojemniki podziemne, w liczbie uzgodnionej z Zarządcą – 

Estradą Poznańską -  4 szt., pojemność ~1100 l. Przeznaczone dla obsługi uzgodnionych lokali z 

obszaru bloku śródrynkowego i transportowane z lokali do pojemników w estetycznych 

pojemnikach na kółkach. Pojemniki opróżniane przez śmieciarki z systemem tylnego rozładunku. 

Zestaw złożony z betonowego prefabrykatu, metalowej konstrukcji, pojemników na odpady, 

platformy i kiosków wrzutowych. System podnoszenia – hydrauliczny.  

Lokalizacja według Projektu Zagospodarowania Terenu oraz projektu koncepcyjnego 

będących załącznikiem do PFU 

Zastosowanie podziemnych zbiorników na odpady nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 

znacząco wpływać na środowisko, w związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej 

zgodnie z  Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). 

 

 

 
 

 
 

 

Rys.1 Pojemniki na odpady z hydraulicznym systemem podnoszenia 
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Kosze na śmieci – planuje się pozostawienie 21 pojemników na śmieci drobne/małe - o 

pojemności  40-50 litrów, lokalizacja w strefie chodnika – lokalizacje wg koncepcji 

zagospodarowania terenu. Kosz Katalogu mebli miejskich dla Starego Miasta - typu KOS-01-S-

UL/PL/SK. 

3.2.4 Kontrola wjazdu 

Pozostawić obecną lokalizację miejsc wjazdowych na Stary Rynek - wjazd poprzez ul. 

Wielką, wyjazd ul. Wodna, wjazd awaryjny ul. Rynkowa/Zamkowa, zgodnie z zapisami 

miejscowego planu, tj. dostępny jedynie dla pojazdów alarmowych, w akcji, pojazdów 

porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w 

określonych dniach i godzinach oraz rowerów i wózków inwalidzkich. Z uwagi na powyższe 

proponuje się zastosowanie słupków chowanych (1 szt) na każdy wjazd, uzupełnione o 3-4 słupki 

nieruchome żeliwne wg Katalogu Mebli Miejskich – ZAP-01-SC-UL/PL/SK/PA. Szczegóły każdego z 

punktów kontroli wjazdu przedstawiono w pkt. 3.5.2.10. 

3.2.5 Mała architektura 

Zamawiający podkreśla, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i lokalizacje dot. małej 

architektury muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, w tym m.in. Biura Koordynacji Projektów 

i Rewitalizacji Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki 

Wizerunku Miasta, Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej oraz Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. 

● Ławki dla przestrzeni Starego Rynku – dla przestrzeni Starego Rynku przewiduje się projekt i 

wykonanie na indywidualne zamówienie. Zaleca się projekt mebli mobilnych, tzn. 

umożliwiających, w miarę możliwości, dowolną ich aranżację dla strefy Pasażu Kultury i przy 

wejściu do Pasażu tj. przed elewacjami południowymi budynku Arsenału oraz 

Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.  

Mobilność rozumie się poprzez możliwość przestawiania i aranżacji mebli przez służby 

miejskie czy zarządcy przestrzeni, nie zaś przez samych użytkowników. W związku z tym 

meble powinny posiadać odpowiednią wagę (min. 80 kg sztuka) uniemożliwiającą ich 

swobodne przenoszenie oraz dewastację. 

Siedziska należy wykonać z lameli drewnianych lub laminatów, opartych na podkonstrukcji 

wykonanej z elementów kamiennych granitowych (rekomendowane jest użycie jednego 

z granitów stosowanych w nawierzchni). Forma siedzisk powinna być zróżnicowana, przy 

czym przynajmniej 50% z nich powinno być wyposażonych w oparcia i podłokietniki. 
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Rys.2 Przykłady modułowych mebli miejskich 

 

● Mobilny ekspozytor plakatów – proponuje się wykonanie ekspozytorów plakatów w prostej, 

klasycznej formie nie konkurującej z zabytkowym otoczeniem. Ekspozytor byłby 

przeznaczony do informowania m.in o  wydarzeniach miejskich. Alternatywą jest 

ekspozytor większych gabarytów, umożliwiający np. wystawy. Oparty na konstrukcji 

modułowej zapewni dowolną aranżację. Ekspozytor powinien być w miarę możliwości 

wandaloodporny. 

Należy zastosować ogranicznik zapobiegający niebezpieczeństwu wejścia na ekspozytur 

przez osoby niewidome.  Wygląd tego elementu uzgodnić z przedstawicielami 

Zamawiającego tj. Miejskim Konserwatorem Zabytków, pełnomocnikiem Prezydenta ds. 

Estetyki Miasta, pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami,   
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Rys.3 Propozycja ekspozytorów plakatów 

 

● Stojaki rowerowe – wskazuje się  3 miejsca na lokalizację stojaków rowerowych: 

1) Pomiędzy południową elewacja Odwachu a strefą zieleni – 1x 10 stanowisk,  

2) Pomiędzy północną elewacją Odwachu a strefą zieleni – 4 stanowisk 

3) Ul. Jana Baptysty Quadro, przy wejściu do kawiarni Meskalina - 7 stanowisk 

Stojaki rowerowe o wys. 70cm, długości 100cm, średnica rur 6cm. Stal ocynkowana malowana 

proszkowo, kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w rozstawie 100-120cm.  

Z uwagi na charakter zbiorczy planowanych miejsc parkingowych, stosować  stojaki ze stali 

ocynkowanej niemalowanej, wg Katalogu Mebli Miejskich tj. STO-02-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ. 
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3.2.6 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

Stan obecny - przestrzeń Starego Rynku pełna jest dziś barier fizycznych, 

uniemożliwiających poruszanie się ̨, szczególnie nierówna powierzchnia – ulice, chodniki, bruk, 

ograniczające również̇ efektywne korzystanie ze sprzętu pomocnego w poruszaniu się ̨ – wózków, 

balkoników. W południowo-zachodnim narożniku istniejąca makieta Starego Rynku dla osób 

niewidzących.  

Stan docelowy - stosować rozwiązania projektowe w celu poprawienia warunków poruszania się 

osób z niepełnosprawnościami: 

● obniżenie chodników w stosunku do płyty Rynku na wysokość 2 cm, analogicznie na 

ulicach pobocznych, w celu jak wyeliminowania obecnych dziś znacznych różnic 

wysokościowych 

● zachowanie makiety Rynku dla osób niewidomych w obecnej lokalizacji 

● nowe ułożenie nawierzchni poprzez wyselekcjonowanie starobruku i doboru najbardziej 

formatowych i płaskich kostek brukowych, wypełnienie ich spoiną w celu uzyskania 

możliwie jak najbardziej wyrównanej nawierzchni (eliminacja zagłębień pomiędzy 

pojedynczymi kostkami) 

● zatopienie krawężników na połączeniu chodników z przejściami przez ulice 

● zastosowanie pasa grafitowej kostki ciętej granitowej na zakończeniu chodników, w celu 

wytworzenia kontrastu dla osób niedowidzących 

● zastosowanie linii prowadzących dla osób niewidomych 

 

W projekcie należy bezwzględnie zastosować powyższe wytyczne i zapewnić swobodne 

korzystanie z przestrzeni miejskiej wszystkim użytkownikom. W projekcie należy wykorzystać 

Standardy Dostępności dla miasta Poznania. Każdy element przestrzeni powinien być 

przeanalizowany pod kątem dostępności. Przed zamontowaniem należy potwierdzić poprawność 

stosowanych oznaczeń i symboli np. Braille’a z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania do 
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Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i osobą wskazaną przez niego. Po montażu należy uzyskać 

akceptację Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. 

3.2.7 Murek i ogrodzenie Odwachu 

Ogrodzenie poddać renowacji i oczyszczeniu. W przypadku jeżeli prowadzenie robót 

budowlanych okaże się utrudnione czy niemożliwe bez znacznej ingerencji w konstrukcję murku, 

dopuszcza się ewentualność rozbiórki i odtworzenia murku, pod bezwzględnym warunkiem zgody 

i nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami dot. 

prowadzenia robót przy zabytkach. 

3.2.8 Fundamenty Wagi Miejskiej 

Należy wykonać nowe zabezpieczenie przeciwwodne budynku Wagi Miejskiej zgodnie z 

załączonym projektem wykonawczym – zał. 6.11 do PFU 

3.2.9 Stojaki na choinkę 

Należy wykonać dwa stojaki na choinkę bożonarodzeniową – pomiędzy wschodnimi schodami 

do ratusza i pręgieżem oraz po zachodniej stronie budynku Wagi Miejskiej. Stojaki powinny mieć 

formę montażu wpuszczonego w posadzkę Rynku i odpowiedni fundament do utrzymania 

drzewka 15 m wysokości. Lokalizację stojaków należy skoordynować z przebiegiem sieci 

podziemnych i układem posadzki. Lokalizację na etapie projektu budowalnego należy uzgodnić 

z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

3.2.10 Kanał osuszający wokół fundamentów budynku Ratusza 

Pod posadzką Rynku, wokół budynku Ratusza znajduje się kanał drenażowo-osuszający o 

szerokości od ok. 45 do 150 cm. Orientacyjny przebieg kanału prezentuje poniższy rysunek. W celu 

wykonania dokładnych pomiarów kanału należy wykonać odkrywki. 
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W chwili obecnej stan techniczny kanału jest zły. Przekrycie na którym ułożona jest warstwa bruku 

opiera się na skorodowanych płytach betonowych i podporach stalowych. Nie jest możliwe 

wykorzystanie tych elementów do dalszego pełnienia swojej funkcji.  

Nowe zabezpieczenie fundamentów Ratusza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

na przebudowę kanału osuszającego, wydanymi przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, 

stanowiącymi załącznik nr AI.22.24.2020 z dn. 12.08.2020  do PFU. 

  

3.2.11 Pasaż kultury – ulica J.B. Quadro 

Wymagania ogólne 

Planuje się dostosowanie ulicy J. B. Quadro do potrzeb realizacji w tej przestrzeni 

różnorodnych funkcji kulturalnych, w sposób umiejętnie wpisujący się w istniejącą strukturę 

przestrzenną / przestrzeń historyczną . 

Stan obecny – ulica ogólnodostępna, czasowo przystosowywana do organizowania wydarzeń 

kulturalnych. 

Zamawiający wymaga przewidzenia w projekcie zgodnie z  koncepcją Pasażu Kultury: 

● Częściowego zadaszenia ulicy – w wariancie wybranym przez Inwestora (pergola lub 

zadaszenie żaglowe) 

● Doświetlenia ulicy poprzez zastosowanie oświetlenia LED w ryglach 
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● Zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych z zadaszenia do odwodnienia liniowego 

za pomocą rur spustowych w ryglach 

● Mebli dla Pasażu Kultury w postaci ławek i donic. Ławki wykonane z włókna szklanego, w 

postaci prostopadłościennych, mobilnych nawiązujących do motywu elewacji Arsenału 

w parterze, które umożliwiają dowolne zestawienia według czasowych potrzeb, 

przewidzieć możliwość trwałego mocowania do podłoża za pomocą kotew/śrub, 

zapewniające wandaloodporość i trwałość. Przewidzieć możliwość mocowania kubików 

do siebie, w celu budowania dowolnych, ściennych form spełniających rolę czasowych 

zamknięć do Pasażu 

FORMAT ŁAWEK: 

TYP 1 Wys. 40cm  Szer/Głębokość 50cm  długość 150cm 

TYP 2 Wys. 40cm  Szer/Głębokość 50cm  długość 125cm 

TYP 3 Wys. 40cm  Szer/Głębokość 50cm  długość 100cm 

TYP 4 Wys. 40cm  Szer/Głębokość 50cm  długość 75cm 

 

 
Rys. 4 a,b,c Schemat mebli dla Pasażu Kultury 

 
Rys. 5 Schemat ściany zbudowanej z kubików 

 

● Kontroli dostępu – oprócz możliwości zamknięć z kubicznych ścian przewidzieć możliwość 

czasowego zamykania ulicy (np. na czas wydarzeń biletowanych) w miejscach 

wskazanych w koncepcji, przewidzieć otwory do montażu, konstrukcję podbudowy pod 

montowane czasowo słupki kontrolne uzgodnić z producentem 

● Wymiany posadzki wraz z podbudową 

● Zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla wydarzeń organizowanych w Pasażu 

Kultury poprzez złącze elektryczne w szafie chowanej w posadzce (opis szczegółowy 

złącza w wymaganiach instalacji elektrycznych) 

● Zapewnienia koordynacji z modernizacją budynku Galerii Arsenał oraz możliwymi pracami 

konserwacyjnymi budynku Muzeum Wojskowego 
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Projektant dokona analizy projektu pod względem ochrony p. poż. i weźmie pod uwagę, iż 

zadaszenie przebiega nad potencjalnym dojazdem pożarowym do budynków przy ul. J.B. Quadro 

a także nad dojściem do drogi pożarowej lub drogi ewakuacji ludzi którzy będą wychodzić z ww. 

budynków.  

 

Zadaszenie pasażu 

 

W ramach prac należy zaprojektować i wykonać zadaszenie pasażu, oparte na konstrukcji 

stalowej zamocowanej do elewacji budynku Galerii Arsenał i Muzeum Wojskowego. Należy 

zaprojektować, uzgodnić i skoordynować z projektem Galerii Arsenał odprowadzenie wód 

opadowych z powierzchni zadaszenia – w formie zewnętrznych lub wewnętrznych rur spustowych. 

 

Konstrukcję zadaszenia należy wypełnić poduszkami z folii ETFE. Zakłada się mobilność zadaszenia 

– w zakresie modyfikacji geometrii zadaszenia  (poduszek ETFE) poprzez sterowanie ciśnieniem 

wewnątrz poduszek – przez co będą one zmieniać swoją objętość. Urządzenia sterujące – 

automatykę, kompresory, zasobniki – należy zaprojektować i dobrać tak aby była możliwa do 

ukrycia w kubaturze konstrukcji zadaszenia. 

 

Kolorystykę folii ETFE oraz wzór na nią naniesiony należy na etapie projektu budowlanego uzgodnić 

z przedstawicielami służb miejskich, zarządcą Pasażu Kultury, ZDM oraz Miejskim Konserwatorem 

Zabytków. 

 

Konstrukcja i pokrycie zadaszenia nie może uniemożliwiać dostępu do elewacji budynku za 

pomocą podnośników i drabin mechanicznych Straży Pożarnej. Należy uwzględnić wymagania 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030). 

Pokrycie zadaszenia musi być wykonane z materiałów niepalnych i niezapalnych, niekapiących i 

nieopadających pod wpływem ognia. Konstrukcja zadaszenia nie może być związana z 

konstrukcją przyległych budynków. 

 

3.3 Wymagania dotyczące branży drogowej 

Parametry projektowe układów drogowych 

 

Bilans terenu: 

● Powierzchnia obszaru opracowania: 29 869,1 m2 

● Powierzchnia zabudowy : 6 567,5 m2 (ok. 22 %) 

● Powierzchnia płyty rynku + drogi dochodzące: 15 998,9 m2 (ok. 54,5%)  

● Powierzchnie wykluczone z opracowania: 2 335,4 m2 (ok. 8%) 

● Powierzchnia chodników z płyt:  4 585,5m2 (ok. 15%) 

● Powierzchnia biologicznie czynna: 254 m2 (ok. 1%) 

 

Parametry geometryczne nawierzchni oraz spadki podłużne i poprzeczne:  

 

Zgodne z planem sytuacyjnym i planem warstwicowym dołączonym do niniejszego opracowania. 
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3.3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne 

 

Wszystkie roboty drogowe należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej i przed wejściem na roboty 

należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu o wydanie decyzji na zajęcia pasa 

drogowego. 

 

Plac budowy należy zaplanować tak, aby zapewnić swobodne dojścia do wszystkich posesji i 

lokali w obrębie obszaru prowadzonych prac, w szczególności ciągi piesze o szerokości nie 

mniejszej niż 2,0 m, które będą w sposób wyraźny odgrodzone od placu budowy i nie będą 

zakłócane przez inne obiekty znajdujące się w ich korytarzu. 

 

Należy odtworzyć nawierzchnię pasa drogowego będącego poza zakresem robót, który został 

zniszczony podczas prowadzonych robót. Po wykonaniu robót należy wykonać badania 

zagęszczenia gruntu oraz przedłożyć otrzymane wyniki.  

 

Roboty rozbiórkowe - roboty związane z rozbiórką elementów placu i ulic będą wykonywane 

mechanicznie i ręcznie. Roboty rozbiórkowe przeprowadzane w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących sieci podziemnych należy wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności, wyłącznie 

ręcznie.  Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca powinien posortować i zakwalifikować 

materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, przeznaczone do 

ponownego wykorzystania należy załadować, przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je 

przed zniszczeniem. Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy 

traktować jako odpad. Materiał odpadowy z rozbiórki Wykonawca winien przetransportować i 

złożyć na składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

 

Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni należy wykonać do poziomu korytowania, czyli do 

poziomu spodu zaprojektowanej warstwy ulepszonego podłoża – płyty fundamentowej 

nawierzchni, z pianobetonu. 

 

Roboty ziemne - Wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone, aby zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Roboty 

ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania.” Należy bezwzględnie przestrzegać tego wymogu, ze względu na rodzaj 

gruntów występujący w podłożu, wrażliwy na wpływ wody (materiały spoiste, nasypy 

niekontrolowane). 

 

Po wykonaniu rozbiórek nawierzchni istniejących i wykonaniu pogłębiającego korytowania do 

poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni, należy dokonać weryfikacji stanu podłoża 

gruntowego. W przypadku zaobserwowania w podłożu gruntów nienośnych, należy dokonać 

wymian takich materiałów na kruszywo naturalne (piasek, żwir, pospółka), spełniające 

wymagania według poniższej tabeli. Należy podkreślić, że wszelkie prace ziemne związane w 

wymianami materiału gruntowego prowadzone na głębokości poniżej 1,2m pod poziomem 

terenu powinny zostać bezwzględnie uzgodnione z Przedstawicielem Inwestora i osobą 

sprawującą nadzór archeologiczny, ze względu na ryzyko uszkodzenia potencjalnych stanowisk 

archeologicznych.  

Wymagane cechy materiału na wymianę: 
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Cecha materiału Wymaganie Norma 

Zawartość cząstek: większych od 120mm 

mniejszych od 0,075mm (zalecane) mniejszych od 

0,02mm (zalecane) 

0 

< 15% 

< 3% 

PN-B-04481 

 CBR po 4 dobach nasycania woda, z obciążeniem 

0,003 MPa, przy zagęszczeniu równym 95% wg 

normalnej metody Proctora: 

•   wskaźnik CBR, % 

•   pęcznienie, % 

> 35 % 

< 0,5% 

PN-S- 02205:1998 

załącznik A 

Zawartość części organicznych Iom %  < 2%  PN-B-04481 

Najmniejsza maksymalna gęstość pozorna szkieletu 

gruntowego w normalnym badaniu Proctora 

  

 >1,7 g/cm3   PN-B-04481 

 Wskaźnik nierównomierności uziarnienia U  > 5,0 PN-B-02480 

 Współczynnik wodoprzepuszczalności k 

  

 > 8,0m/d   

 

Do wymiany należy zastosować materiał o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się pomiędzy 

granicznymi krzywymi dobrego uziarnienia dla warstwy podbudowy pomocniczej, zgodnie z 

normą PN-S-06102. Materiał zastosowany na wymianę powinien zostać zagęszczony do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia IS = min. 1,00 (wartość modułu odkształcenia wtórnego E2 = min. 80MPa), 

przy zachowaniu wartości wskaźnika nośności I0 (stosunku modułów E2/E1) <2,2.  

 

Kolejnym zadaniem Wykonawcy jest ostateczne wyprofilowanie podłoża i przygotowanie go do 

wykonania stabilizacji środkiem chemicznym (in-situ), na głębokość 20cm. Wykonana stabilizacja 

powinna charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie Rm 1,5-2,5MPa, i nośnością określoną 

wartością wtórnego modułu odkształcenia E2 = 25MPa. Dopuszcza się również wykonanie 

stabilizacji z dowozu, zgodnie z opisem w dalszej części opracowania. 

 

Nośność warstw konstrukcyjnych - Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie 

wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni warstwy. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym. 

Dopuszcza się zastosowanie innej metody określenia nośności warstwy: 

a)     badanie lekką płytą dynamiczną do pośredniego wyznaczenia wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2, 

b)     badanie ugięciomierzem FWD w celu pośredniego wyznaczenia wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2. 

 

W przypadkach wątpliwych decyduje badanie płytą pod naciskiem statycznym. Badania 

ugięciomierzem FWD oraz lekką płytą dynamiczną powinny być wcześniej skalibrowane z 

badaniem płytą pod naciskiem statycznym. 

 Układanie nowej nawierzchni – po wykonaniu stabilizacji gruntu oraz dolnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni można przystąpić do układania kostki kamiennej i płyt kamiennych 
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na podsypce cementowo-piaskowej, z zachowaniem odpowiednich spadków 

poprzecznych/podłużnych, a także do ułożenia krawężników kamiennych na ławach 

betonowych.  

 

Materiał należy starannie selekcjonować pod względem wielkości, formatów i koloru zgodnie z 

opisem w pkt. 3.2.2. a następnie układać w przyjętą i zatwierdzoną mozaikę, zgodnie  z projektem 

koncepcyjnym wykonania nawierzchni. Schemat układania nowej nawierzchni przedstawiony 

został na rysunku nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01002_PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZKI . 

 

Do wykonania części powierzchni chodników przewiduje się użycie istniejących płyt 

chodnikowych, dociętych do wymiarów określonych w wymienionej koncepcji. Poniżej 

przedstawiono dane z inwentaryzacji istniejących płyt chodnikowych. 

 

OBECNIE 

 szt. 

ok. 1226 

m2 

Wymiar A: dłuższy bok powyżej 100 cm, krótszy od 45 do 60 cm 357 

Wymiar B: dłuższy bok powyżej 100 cm, krótszy od 60 do 75 cm  751 

Wymiar C: dłuższy bok powyżej 100 cm, krótszy od 75 do 100 cm 500 

Wymiar D: oba boki powyżej 100 cm 143 

Wymiar E: oba boki poniżej 100 cm oraz płyty niewymiarowe 395 

Razem 2146  

 

Wytyczne dla chodników 

 

Zarówno na chodnikach w obrębie Rynku jak i na ulicach przyległych zaleca się dążyć do układu 

chodnika maksymalnie złożonego z płyt chodnikowych, pasy techniczne o szerokości możliwie 

najmniejszej, stanowiącej przestrzeń, w którym znajdują się lampy i śmietniki. 

  

Rynek  - przewiduje się przycięcie, ujednolicenie płyt chodnikowych wg opisu zgodnego z 

koncepcją tj. zakwalifikowanych w inwentaryzacji do formatu A-D, do wymiaru dłuższego boku 

równego 95 cm, krótszego min. 60 cm. Następnie oczyszczenie  i ułożenie ich w 2-3-4  rzędach 

zgodnie z projektem koncepcyjnym. Odrzucić płyty o dużym stopniu „wyłódkowania”. Konieczne 

uzupełnienia płyt chodnikowych szacuje się na ok. 5% w stosunku do istniejących o 

wystarczającym formacie (A-D). Pasy techniczne i opaski należy wykonać z nowej kostki ciętej 

granitowej 10x10 cm, zgodnie ze schematem układania załączonym do niniejszego opracowania. 

Płyty nieformatowe (wymiar E z inwentaryzacji) przyciąć do wyrównania boków i wykorzystać do 

ułożenia na łukach chodników, a także na wejściach do budynków, gdzie zakłada się również 

zachowania obecnego materiału tj. kamiennych stopni. 

  

Ulice przyległe  – Chodniki należy wykonać z nowych płyt chodnikowych kamiennych o formacie 

dostosowanym do szerokości chodników na poszczególnych ulicach,  w rzędach wg projektu 

zagospodarowania terenu, pasy techniczne i opaski z nowej kostki ciętej granitowej 10x10 m. 

  

Regulacja sytuacji wysokościowej 
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Istniejące obiekty fontann, pomników, wejścia do budynków zarówno na ścianach Rynku jak i w 

obrębie bloku śródrynkowego należy pozostawić według stanu istniejącego, z zastrzeżeniami jak 

poniżej. Rzędne nawierzchni chodników, jezdni ulic i płyty Starego Rynku należy nawiązać do 

rzędnych istniejących wejść do budynków, obiektów małej architektury oraz rzędnych na 

połączeniu z istniejącymi układami drogowymi nie objętymi opracowaniem. Nawierzchnie 

chodników oddzielono od nawierzchni jezdni i placów za pomocą krawężników granitowych 

wyniesionych na wysokość 2cm. W obrębie lokalizacji przejść przez ulice krawężniki te całkowicie 

zatopić. 

 

Zapewnić przystosowanie wejścia zachodniego do budynku Wagi Miejskiej  dla osób 

niepełnosprawnych poprzez niwelację terenu w celu eliminacji istniejącego stopnia. 

Zapewnić przystosowanie wejścia głównego do budynku Odwachu  dla osób niepełnosprawnych 

poprzez niwelację terenu w celu eliminacji istniejącego stopnia. Zniwelowanie stopnia może 

nastąpić wyłącznie poprzez punktowe dostosowanie wysokości nawierzchni. 

 

Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej znajdujące się w zakresie inwestycji w zależności od 

potrzeb należy poddać regulacji wysokościowej. 

  

Oznakowanie drogowe pionowe 

 

Z uwagi na wyjątkowe walory historyczne przestrzeni będącej przedmiotem opracowania, należy 

przeprowadzić wnikliwą analizę aktualnej organizacji ruchu drogowego i dążyć do oznakowania 

niezbędnego, acz nie ingerującego wizualnie w przestrzeń Starego Rynku. Zaleca się możliwie 

ograniczyć liczbę pionowych znaków drogowych, a także stosować mniejsze formaty znaków. 

Znaki należy lokalizować w taki sposób, aby dążyć do zachowania maksymalnej możliwej 

szerokości użytkowej chodników i ciągów dla ruchu pieszego. 

  

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

 

Należy zastosować szczegółowe rozwiązania projektowe w celu poprawienia warunków 

poruszania się osób z niepełnosprawnościami: 

·    obniżenie chodników w stosunku do płyty Rynku na wysokość 2 cm, analogicznie na 

ulicach pobocznych, w celu jak wyeliminowania obecnych dziś znacznych różnic 

wysokościowych 

·      zachowanie makiety Rynku dla osób niewidomych w obecnej lokalizacji 

·  nowe ułożenie nawierzchni poprzez wyselekcjonowanie starobruku i doboru najbardziej 

formatowych i płaskich kostek brukowych, wypełnienie ich spoiną w celu uzyskania 

możliwie jak najbardziej wyrównanej nawierzchni (eliminacja zagłębień pomiędzy 

pojedynczymi kostkami) 

·     zatopienie krawężników na połączeniu chodników z przejściami przez ulice 

·    zastosowanie pasa grafitowej kostki ciętej granitowej na zakończeniu chodników, w 

celu wytworzenia kontrastu dla osób niedowidzących 

·     zastosowanie linii prowadzących dla osób niewidomych 

  

W szczegółowym projekcie należy uwzględnić linie naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku 

(wraz z polami uwagi i planami tyflograficznymi), oznaczyć relacje: 

 

a)    od końca zakresu projektu w ul. Paderewskiego (po południowej stronie chodnika) do 

Makiety Starego Rynku 
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b)    od końca zakresu projektu w ul. Wrocławskiej (środkiem jezdni) do Punktu Informacji 

Miejskiej oraz projektowanej tablicy tyflograficznej. 

 

Proponowany przebieg linii naprowadzających zaznaczono w części rysunkowej opracowania 

koncepcyjnego dla nawierzchni. Oznaczenia fakturowe należy realizować z płytek granitowych 

w kolorze nawierzchni. Elementy naprowadzające nie powinny kolidować ze studzienkami by nie 

przerywać płynności ruchu osoby niewidomej. 

 

Powierzchnie linii naprowadzających, pól uwagi i pól ostrzegawczych zawierają się w ramach 

powierzchni zastosowanych materiałów określonych w punkcie 3.2.2. 

 

Forma i umiejscowienie muszą komponować się z zabytkowym charakterem miejsca, dlatego  

szczegółową lokalizację, formę i wygląd (materiał, kolorystykę i fakturę) tych elementów należy 

uzgodnić z Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej oraz Miejskim Konserwatorem 

Zabytków i Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta: 

 

● zastosowanie „łapaczy” - w celu zapewniania dojścia dla osób niepełnosprawnych do 

najważniejszych obiektów przewiduje się montaż w chodniku (na wysokości wskazanych 

zabytków ) poprzecznych faktur kierunkowych zakończonych fakturami uwagi. Dojście 

do obiektów powinno być wsparte systemem naprowadzania krótkiego zasięgu. 

Proponowane lokalizacje faktur kierunkowych przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania. Oznaczenia fakturowe należy realizować z płytek granitowych w kolorze 

nawierzchni.  

● zastosowanie rozwiązań technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu 

wskazującej miejsca niebezpieczne, docelowe, interesujące oraz wskazujące kierunek 

lokalizacji przystanków  jako sposób rozpowszechniania kluczowych informacji i obniżania 

poziomu wykluczenia społecznego. Urządzenia służące do udźwiękowienia lub opisu 

przestrzeni to m.in.: 

a)  dźwiękowe sygnalizatory informujące, gdzie znajdują się oznakowane obiekty, 

b)  głosowe informatory, przekazujące wgrane wcześniej do ich pamięci komunikaty, 

c) urządzenia nawigacyjne ułatwiające niewidomym dotarcie do celu, wykorzystujące 

systemy  satelitarne, albo dokonane zapisy wcześniej poznanych ścieżek, 

d)  terminale informacyjne, proste i rozbudowane, dające możliwość porozumiewania się 

z nimi w celu wskazania, jakich informacji poszukujemy, a wśród nich multimedialne 

terminale informacyjne przekazujące informacje w różnorodny sposób 

(multisensorycznie), 

e) beacony oraz ich grupy, które w połączeniu ze smartfonami wykonują na swój sposób 

funkcje wymienione powyżej. Ostateczny wybór systemu oraz zakres jego działania 

należy ustalić z Zamawiającym na    etapie projektowania. 

3.3.2 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Nawierzchnię płyty rynku i jezdni ulic dochodzących, przystosowanych do przejęcia obciążeń od 

pojazdów samochodowych (obciążenie na oś pojazdu 100kN, incydentalnie 115kN), 

zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z terminologią Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad). 

  

Nawierzchnie płyty rynku, jezdni ulic dochodzących i chodników zaprojektowano w oparciu o 

badania geotechniczne, zestawione w opracowaniach dołączonych do niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, wymienionych poniżej: 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

48 

 

 

● Analiza wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego na Starym Rynku w 

Poznaniu, Interra Geologia, Poznań, czerwiec 2020 

● Badania Archeologiczne Starego Rynku w Poznaniu. Wiercenia i Badania Geofizyczne. 

Raport Zbiorczy z Prac Badawczych w roku 2014, Fundacja Nauka dla Budownictwa, 

Poznań, grudzień 2014 

● Analiza geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku w 

Poznaniu, Raport z realizacji prac badawczych I Etapu”, Fundacja Nauka dla 

Budownictwa, Poznań, wrzesień 2015. 

● Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu - opracowanie dokumentacji, 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2015 

 

Wykonane badania wykazały, że w podłożu gruntowym występują głęboko zalegające nasypy 

niebudowlane, osady antropogeniczne i namuły organiczne, o różnym stopniu skonsolidowania. 

Powoduje to najprawdopodobniej problemy z nierównomiernym i niekontrolowanym osiadaniem 

istniejącej nawierzchni Rynku.  

 

Właściwą i bezpieczną metodą posadowienia nawierzchni byłoby w tym przypadku 

posadowienie pośrednie, np. na kolumnach żwirowych, panelach z cementogruntu, palach lub z 

wykorzystaniem innej równoważnej metody. Taki sposób posadowienia konstrukcji nawierzchni 

spowodowałby jednak nieodwracalne uszkodzenie istniejącego materiału gruntowego 

zalegającego na głębokości poniżej 1,20m poniżej poziomu terenu, a co za tym idzie zniszczenie 

potencjalnych stanowisk archeologicznych. W związku z brakiem zgody Inwestora na 

wykonywanie prac ziemnych związanych ze wzmocnieniem podłoża pod nawierzchnię poniżej 

poziomu -1,20m p.p.t., zaprojektowano konstrukcję nawierzchni o wzmocnionej podbudowie, z 

jednoczesnym zastosowaniem w poziomie posadowienia lekkiej płyty fundamentowej z 

pianobetonu, która przyczyni się do odciążenia podłoża gruntowego, zmniejszając ryzyko 

osiadań. Należy jednak zaznaczyć, że w związku z występowaniem w podłożu materiałów 

słabonośnych, o różnym stopniu skonsolidowania, o dużej miąższości i spągu przekraczającym 

lokalnie głębokość 3m p.p.t, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka powstania 

niekontrolowanych i nierównomiernych osiadań nowej nawierzchni, po jej wybudowaniu.  

 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni stanowi kompromis pomiędzy wymogami 

archeologicznymi, wytrzymałością na przeniesienie obciążeń a oddziaływaniem na podłoże 

gruntowe. Tylko zastosowanie jednej z pośrednich metod posadowienia konstrukcji nawierzchni 

gwarantowałoby wyeliminowanie ryzyka powstania osiadań. 

 

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana wobec powyższej metodologii została opisana poniżej. 

  

Konstrukcja nawierzchni – płyta Rynku i jezdnie ulic dochodzących: 

  

● Kostka kamienna granitowa rzędowa, z wypełnieniem szczelin zaprawą epoksydową 

żywiczną nieprzepuszczalną: gr. około 14cm 

● Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub równoważny materiał systemowy: gr. do około 

6cm 

● Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 zbrojonego włóknem rozproszonym: gr. 25cm 

● Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, zagęszczona do uzyskania wartości E2 = 

80MPa: gr. 25cm 

● Warstwa ulepszonego podłoża – płyta fundamentowa z pianobetonu: gr. 30cm 
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● Wykonanie stabilizacji gruntu in-situ, przy użyciu środka chemicznego, do uzyskania 

wytrzymałości na ściskanie Rm 1,5-2,5MPa i nośności E2 = minimum 25Mpa, na głębokość 

20cm 

  

Sumaryczna grubość konstrukcji: 120cm 

  

Nawierzchnię chodników i ciągów pieszych zaprojektowano z uwzględnieniem incydentalnych 

obciążeń od lekkich pojazdów samochodowych. 

 

  

Konstrukcja nawierzchni – chodniki i ciągi piesze: 

 

● Kostka kamienna granitowa rzędowa lub płyty granitowe, z wypełnieniem szczelin 

zaprawą epoksydową żywiczną nieprzepuszczalną: gr. około 11cm 

● Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub równoważny materiał systemowy: gr. do około 

4cm 

● Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15: gr. 20cm 

● Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, zagęszczona do uzyskania wartości E2 = 

80MPa: gr. 20cm 

● Warstwa ulepszonego podłoża – płyta fundamentowa z pianobetonu: gr. 20cm 

  

Sumaryczna grubość konstrukcji: 95cm 

  

Spoina żywiczna epoksydowa: 

 

Do wypełnienia wszystkich szczelin pomiędzy niżej wymienionymi poszczególnymi materiałami 

nawierzchniowymi Wykonawca użyje zaprawy epoksydowej żywicznej do fugowania kostek 

kamiennych, przystosowanej dla obciążeń ruchem samochodowym, o następujących min. 

parametrach technicznych: 

1. Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 10 MPa 

2. Wytrzymałość na ściskanie  po 28 dniach: > 50 MPA 

3. Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą pull-off po 28 dniach: >2 MPa 

4. Skurcz w okresie twardnienia 28 dni: <0,80 mm/m 

5. Mrozoodporność p 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie: 

- ubytek masy < 5% 

- spadek wytrzymałość na zginanie < 20% 

- spadek wytrzymałość na ściskanie < 20% 

6. Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% roztworze NaCl: brak uszkodzeń 

 

Masa zalewowa użyta do wykonania spoin będzie mieszaniną kruszywa kwarcowego barwionego 

lub w kolorze naturalnym z bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową, nie żółknącą, w pełni 

odporną na UV, impregnującą powierzchnię kamienia i nadającą połysk. W obszarze 

przewidzianym do ruchu kołowego fugować należy min. na głębokość 2/3 wysokości kamienia.  

 

Rozmieszczenie poszczególnych materiałów nawierzchniowych: 

  

Rozmieszczenie materiałów szczegółowo pokazano w części rysunkowej – rysunek nr 20004-PF-GIT-

AR-DW-ZA-00-01002_PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZKI. Koncepcja zakłada wykorzystanie 

następujących materiałów do wykonania wierzchniej warstwy konstrukcji nawierzchni: 

  

KOSTKA GRANITOWA STAROUŻYTECZNA 
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Należy bezwzględnie zachować zabytkowy materiał kamienny. Układać po dokonaniu selekcji 

materiału. Pozostały materiał z rozbiórki Wykonawca przetransportuje i złoży na magazynie 

Zarządu Dróg miejskich zlokalizowanym przy ul. Energetycznej 4 w Poznainu. 

Selekcja materiału powinna obejmować następujące etapy: 

● Dokonanie selekcji materiału pod względem jej przydatności do ponownego 

użycia 

● Dokonanie selekcji materiału w celu wyboru tylko materiału pierwotnego. 

● Dokonanie  selekcji materiału pod względem kalibracji i kolorystyki – wybór tylko 

kostki o prostych i równych krawędziach  

● Utworzenie  kolorystycznej mozaiki w celu zniwelowania strefowania 

kolorystycznego 

● Zastosowanie  trwałej (odpornej mechanicznie) fugi nieprzepuszczalnej  

epoksydowej żywicznej, wypełnienie do 2/3 wysokości kostki, szerokość fugi ok 18 

mm, kolor ciemno szary. 

  

POSADZKA Z PŁYT KAMIENNYCH ISTNIEJĄCYCH PRZYCIĘTYCH DO WYM . 110x80 

 Układ nawierzchni płyt wykonać z wykorzystaniem przyciętych istniejących płyt kamiennych. Płyty 

kamienne w zależności od szerokości  układać w pasach, wg schematu z koncepcji. Wejścia do 

budynków zaakcentować w nawierzchni płytą kamienną. Zastosować kwadratowe studnie 

rewizyjne. Płyty układane bez spoinowo. 

Selekcja materiału powinna obejmować następujące etapy: 

● Dokonanie selekcji materiału pod względem jej przydatności do ponownego 

użycia 

● Dokonanie selekcji materiału w celu wyboru tylko materiału pierwotnego. 

● Dokonanie  selekcji materiału pod względem kalibracji i kolorystyki – wybór płyt o 

prostych i równych krawędziach,  umożliwiających przycięcie do rozmiaru 

80x110cm 

● Utworzenie  kolorystycznej mozaiki w celu zniwelowania strefowania 

kolorystycznego 

   

POSADZKA Z PŁYT KAMIENNYCH ISTNIEJĄCYCH – NIEPRZYCIĘTYCH 

 Układ nawierzchni płyt wykonać z wykorzystaniem istniejących płyt kamiennych wybranych po 

selekcji. Płyty kamienne w zależności od szerokości układać w pasach, wg schematu z koncepcji. 

Wejścia do budynków zaakcentować w nawierzchni płytą kamienną. Zastosować kwadratowe 

studnie rewizyjne.  Spoina – fuga żywiczna epoksydowa w kolorze ciemno szarym. 

Selekcja materiału powinna obejmować następujące etapy: 

● Dokonanie selekcji materiału pod względem jej przydatności do ponownego 

użycia 

● Dokonanie selekcji materiału w celu wyboru tylko materiału pierwotnego. 

● Dokonanie  selekcji materiału pod względem kalibracji i kolorystyki – wybór płyt o 

prostych i równych krawędziach o wymiarach.  

● Utworzenie  kolorystycznej mozaiki w celu zniwelowania strefowania 

kolorystycznego 

  

POSADZKA Z PŁYT KAMIENNYCH Z PIASKOWCA ISTNIEJĄCYCH – NIEPRZYCIĘTYCH 

 Układ nawierzchni płyt wykonać z wykorzystaniem istniejących płyt piaskowca wybranych po 

selekcji. Posadzka odtworzona w istniejącym zakresie – pod podcieniami domków budniczych. 

Płyty w zależności od szerokości układać w pasach, wg schematu z koncepcji. Spoina – fuga 

epoksydowa żywiczna w kolorze ciemno szarym. 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

51 

 

Selekcja materiału powinna obejmować następujące etapy: 

● Dokonanie selekcji materiału pod względem jej przydatności do ponownego 

użycia 

● Dokonanie selekcji materiału w celu wyboru tylko materiału pierwotnego. 

● Dokonanie  selekcji materiału pod względem kalibracji i kolorystyki – wybór płyt o 

prostych i równych krawędziach 

● Utworzenie  kolorystycznej mozaiki w celu zniwelowania strefowania 

kolorystycznego 

  

POSADZKA Z NOWYCH PŁYT KAMIENNYCH GRANITOWYCH 120x90 I 100x90 

 Układ nawierzchni płyt wykonać z wykorzystaniem płyt kamiennych – granit strzeliński szaro - 

miodowy. Płyty kamienne  układać w pasach, wg schematu z koncepcji dłuższą krawędzią 

równolegle do elewacji budynków. Płyty układane ze spoiną max. 5 mm, w układzie mijanym. 

Wejścia do budynków zaakcentować w nawierzchni płytą kamienną. Zastosować kwadratowe 

studnie rewizyjne. 

  

POSADZKA Z KOSTKI GRANITOWEJ WIELOBARWNEJ 18x18 I 18x24 

 Posadzka z kostki granitowej (5 rodzajów granitu [wraz z proporcjami] – 4 granity szwedzkie; Red 

Vanga [30%], Red Bohus [25%], Flaming Pink [20%], Black Duvhult [5%], 1 granit polski; strzeliński 

miodowy [20%]). Układ w jodełkę zgodnie z rysunkami – zał. 6.15 do PFU. Wykończenie – 2 

krawędzie równoległe łupane, dwie krawędzie równoległe cięte, góra płomieniowana. Spoina –  

fuga  epoksydowa żywiczna w kolorze ciemno szarym. 

 

 

POSADZKA Z KOSTKI PORFIROWEJ WŁOSKIEJ 4/6 WIŚNIOWEJ 

 Kostka kamienna porfirowa w kolorze wiśniowym. Wymiar 4/6, kostka uzyskana poprzez łupanie 

płyt porfirowych. Materiał – porfir włoski trydencki. Stosować fugę epoksydowa żywiczna w kolorze 

ciemno szarym. 

  

BRUK Z KAMIENI POLNYCH 

Materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni placu Kolegiackiego. Spoina – fuga epoksydowa 

żywiczna w kolorze ciemno szarym. 

  

POSADZKA Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ 8/11 

Posadzka z kostki granitowej szarej surowo łupanej (granity polskie) układana w ciągu ulicy 

Kurzanoga oraz na podwórzu Galerii Miejskiej Arsenał (przestrzenie techniczne, bez ogólnego 

dostępu).  Fuga epoksydowa żywiczna w kolorze ciemno szarym. 

  

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE NOWE 

 Wymiar sz. 15cm, gł. 30cm, dł. 200cm. Profil krawężnika na wzór istniejących, na łukach stosować 

elementy łukowe dopasowane do istniejącej krzywizny. Materiał granit strzeliński szaro miodowy, 

krawędzie cięte i płomieniowane. Należy zastosować elementy ze sfrezowanymi krawędziami 

(wyoblonymi łukami; jak na próbie referencyjnej – w polu testowym nr 2). 

 

 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE STAROUŻYTECZNE 

 Należy zastosować krawężniki kamienne staroużyteczne 20x35x100cm. Należy zastosować 

schemat układania nawierzchni chodników z koncepcji zagospodarowania terenu, przy czym 

suma szerokości pasów kompensacyjnych z kostki ciętej nie możne być większa niż szerokość 

chodnika z płyt. 
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 ZAZNACZENIE PRZEBIEGU MURÓW MIEJSKICH 

Należy zastosować cegłę nawierzchniową koloru czerwonego naturalnego, odporną na warunki 

atmosferyczne, wpływ niskich temperatur i wpływ ruchu samochodowego (obciążenie 115kN  na 

oś). Nawierzchnię należy wykonać w podobny sposób jak została wybudowana w przeszłości na 

ulicy Wrocławskiej.  

 

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Należy zastosować fakturowane płytki granitowe w kolorze nawierzchni, zgodnie z podziałem na 

linie kierunkowe, pola uwagi i obszary ostrzegawcze zgodnie z opisem w punkcie 3.2 i 

przedstawione na koncepcji zagospodarowania terenu. Powierzchnie obszarów udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych zawierają się w ramach poszczególnych powierzchni zastosowanych 

materiałów, opisanych poniżej. 
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Powierzchnie i długości zastosowanych materiałów: 

●       Bruk z kamieni polnych 226.62 m² 

●       Kostka kamienna wokół fontann 53.74 m² 

●       Kostka granitowa 8/11 1003.07 m² 

●       Kostka granitowa rzędowa 3409.90 m² 

●       Kostka kamienna porfirowa w kolorze wiśniowym 1929.48 m² 

●       Kostka kamienna granitowa wielobarwna 8822.14 m² 

●       Kostka kamienna porfirowana wielobarwna 88.12 m² 

●       Krawężnik 1376 m.b. 

●       Historyczne fundamenty (cegła czerwona) 93.15 m² 

●       Odwodnienie liniowe 531 m.b. 

●       Płyty kamienne granitowe staroużyteczne 389.95 m² 

●       Płyty kamienne staroużyteczne 179.11 m² 

●       Płyty kamienne granitowe docinane 1775.76 m² 

●       Płyty kamienne granitowe nowe szare 2240.71 m² 
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3.2.1 Szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych 

  

Stabilizacja gruntu rodzimego lub antropogenicznego: 

 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych i po wyprofilowaniu odkrytego podłoża, należy 

wykonać stabilizację środkiem chemicznym (in-situ), na głębokość 20cm (wartość podana dla 

zagęszczonej i związanej warstwy). Wykonana stabilizacja powinna charakteryzować się 

wytrzymałością na ściskanie Rm 1,5-2,5MPa, i nośnością określoną wartością wtórnego modułu 

odkształcenia E2 = 25MPa. Należy zastosować metodę wykonawczą minimalizującą ryzyko 

powstania zapylenia. 

 

Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania nienaruszonego podłoża na 

głębokości poniżej -1,20m p.p.t. (pod możliwe badania archeologiczne do wykonania w 

przyszłości), należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przekroczyć grubości warstwy stabilizacji: 

20cm.  

 

Na zastabilizowanym podłożu należy wykonać górne warstwy konstrukcyjne, zgodnie z opisem 

poniżej. W ramach wykonania każdej z warstw należy odpowiednio przygotować podłoże, ułożyć 

mieszankę oraz zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej nośności lub wytrzymałości na 

ściskanie. 

 

W przypadku problemów z uzyskaniem wymaganej wytrzymałości i nośności gruntu 

stabilizowanego metodą chemiczną, dopuszcza się wykonanie stabilizacji z dowozu, na bazie 

spoiwa hydraulicznego (cementu lub spoiw pochodnych). W takim przypadku należy pogłębić 

korytowanie o dodatkowe 20cm (do głębokości -1,20m p.p.t. dla płyty rynku i jezdni 

samochodowych lub -0,95m p.p.t dla chodników i ciągów pieszych). Charakterystyka mieszanki z 

dowozu powinna gwarantować uzyskanie po związaniu parametrów wytrzymałości i nośności 

określonych powyżej. Mieszanka przeznaczona do wbudowania powinna odpowiadać 

wymogom PN-S-96012: 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a)  ziarn przechodzących przez sito # 

40mm,           % (m/m), nie mniej niż: 

b)  ziarn przechodzących przez sito # 

20mm,             % (m/m), powyżej 

  

c)   ziarn przechodzących przez sito # 

4mm,          % (m/m), powyżej 

d)  cząstek mniejszych od 0,002mm, % 

(m/m), poniżej 

  

100 

  

85 

  

50 

  

20 

  

  

  

  

PN-B-04481 

2 Zawartość ziarn przechodzących przez sito # 

0,075mm, % (m/m), nie więcej niż: 

15% PN-B-04481 

3 Zawartość ziarn pozostających na sicie # 

2mm,        % (m/m), nie mniej niż: 

30% PN-B-04481 
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4 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 

(30% w przypadku 

użycia 

specjalistycznego 

sprzętu do 

rozdrabniania) 

PN-B-04481 

5 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 

niż: 

15 

(30% w przypadku 

użycia 

specjalistycznego 

sprzętu do 

rozdrabniania) 

PN-B-04481 

6 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

7 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 

2 PN-B-04481 

8 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,        

 % (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

9 Wskaźnik piaskowy 20-50 BN-64/8931-01 

 

Decyzja o zastosowaniu poszczególnego rodzaju spoiwa powinna być w każdym przypadku 

poprzedzona wykonaniem pola próbnego, o powierzchni minimum 50m2 każde. Ze względu na 

bardzo zmienne warunki podłoża pole próbne powinno być wykonywane dla każdego 

stwierdzonego rodzaju gruntu występującego na poziomie korytowania. 

 

 

Płyta fundamentowa z pianobetonu 

  

Należy wykonać płytę fundamentową z pianobetonu o obniżonym ciężarze objętościowym. 

Wykonana warstwa powinna się charakteryzować wytrzymałością na ściskanie będącą 

odpowiednikiem klasy minimum C12/15. 

  

Wykonaną płytę fundamentową należy należycie pielęgnować. Warstwa ta nie może być 

wykonywana gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5 st.C i gdy podłoże jest zamarznięte oraz 

podczas opadów deszczu. 

  

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

  

Zaprojektowano wykonanie warstwy odsączającej o uziarnieniu 0/31,5mm. 

  

Stosowane kruszywo powinno być wysokiej jakości i charakteryzować się poniższymi parametrami, 

określonymi zgodnie z PN-EN 13242: 

  

● wskaźnik płaskości FI20; 

● nasiąkliwość WA24 kategoria 2 oraz maksymalna nasiąkliwość poniżej 0,5%, 

określona zgodnie z normą PN-EN 1097-6, punkt 8; 
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● odporność na rozdrabnianie, określone metodą ścieralności w bębnie Los 

Angeles: LA30; 

● mrozoodporność: F1 (<1%). 

 

Dodatkowo, przy określaniu parametrów kruszywa, należy zastosować krzywe dobrego uziarnienia 

dla warstwy podbudowy pomocniczej, zgodnie z PN-S-06102. Warstwa powinna charakteryzować 

się współczynnikiem filtracji k10 > 8m/dobę. 

  

Zagęszczenie warstwy należy przeprowadzić do osiągnięcia wartości E2=80MPa, przy zachowaniu 

wartości I0 ≤ 2,2. 

  

Dopuszcza się wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z materiału alternatywnego: np. 

granulowanego szkła piankowego czy też keramzytu, z zastrzeżeniem, że materiał ten po 

zagęszczeniu będzie charakteryzował się parametrami nośności i wodoprzepuszczalności 

opisanymi powyżej. 

  

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 

  

Zaprojektowano wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25 ze 

zbrojeniem rozproszonym (fibrobetonem). Do wykonania betonu należy zastosować cement i 

kruszywa zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

  

Zbrojenie w postaci włókien stalowych z drutu 80/60 (długość ok. 60 mm, średnica 0,80 mm) z 

odgięciami, należy wykonać ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno, o wytrzymałości (granicy 

plastyczności) 1200  MPa. Zawartość włókien w objętości mieszanki betonowej 35 kg/m3. Dodatek 

włókien stalowych do betonu należy wykonać w wytwórni mieszanek betonowych. Alternatywnie 

dopuszcza się również zastosowanie włókien z tworzyw sztucznych (polimerowych lub 

pochodnych), w ilości około 3-4kg/m3, w przypadku kiedy włókna te zapewnią taką samą 

wytrzymałość betonu na zginanie przy rozciąganiu, jak włókna stalowe. 

  

W podbudowie należy wykonać szczeliny skurczowe pozorne, poprzez nacięcie stwardniałego 

betonu piłą tarczową do głębokości około 1/4 grubości warstwy, w odległościach nie większych 

niż 25m. Szczeliny powinny dzielić podbudowę na płyty kwadratowe lub wyjątkowo płyty o 

nieregularnych kształtach, przy zachowaniu maksymalnej proporcji długości płyt do ich szerokości 

równej 1,5 : 1, dostosowane do układu geometrycznego projektowanych nawierzchni. 

  

Wykonaną podbudowę należy odpowiednio pielęgnować. Warstwa ta nie może być 

wykonywana gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5 st.C i gdy podłoże jest zamarznięte oraz 

podczas opadów deszczu. 

 

Podsypka cementowo – piaskowa 

  

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni z kostki lub płyt należy wykonać poziomującą warstwę 

z podsypki cementowo-piaskowej, o proporcjach około 1:4. Grubość tej warstwy będzie zmienna, 

z uwagi na zastosowanie nieselekcjonowanego materiału staroużytecznego. Minimalna grubość: 

2cm. Grubość maksymalna: 6cm. 

  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
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-  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

-  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu należy 

ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

  

Ubicie i wypoziomowanie warstwy nawierzchniowej  należy zakończyć przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

 

Dopuszcza się zastosowanie pochodnego rozwiązania systemowego, w postaci gotowych mas 

lub zapraw wyrównawczych, gwarantujących uzyskanie wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 

niż określono powyżej. 

  

Warstwa nawierzchniowa z kostki lub płyt kamiennych 

 

Warstwę nawierzchniową należy wykonać z materiałów wskazanych powyżej. 

  

Spoiny w warstwie ścieralnej należy wykonać jako nieprzepuszczalne (fuga epoksydowa 

żywiczna). Dzięki takiemu rozwiązaniu i zabezpieczeniu przed przenikaniem wody w głąb 

konstrukcji drogowej, uchroniona ona zostanie przed niekorzystnym działaniem mrozu oraz 

wynoszeniem kostek kamiennych ponad pozostałe. 

  

Projekt koncepcyjny przewiduje wykorzystanie do wbudowania w warstwę ścieralną 

wyselekcjonowanego materiału z odzysku oraz z zasobów miejskich. Ze względu na duże 

zróżnicowanie kolorystyczne dostępnych do wbudowania materiałów, należy dokonać możliwie 

jak największego przemieszania, tak aby nie powstał wzór oraz aby nie dominowała w danym 

miejscu  żadna z barw. 

  

Spoiny 

  

Wypełnienie spoin kostki oraz pozostałych nawierzchniowych materiałów kamiennych należy 

wykonać w systemie spoin nieprzepuszczalnych, z zastosowaniem całkowicie nieprzepuszczalnej 

epoksydowej żywicznej zaprawy spoinującej, w kolorze ciemnoszarym. Szerokość spoin przyjmuje 

się jako ok. 18mm (nie dotyczy chodników z płyt granitowych gdzie maksymalna szerokość spoiny 

to 5 mm). Materiał zastosowany w spoinach powinien być przystosowany do regularnego ruchu 

pojazdów samochodowych, w tym samochodów ciężarowych generujących obciążenia 

minimum 115kN/oś, i wykonana na głębokość minimum 2/3 wysokości kostki. Pozostałą grubość 

od dołu należy uzyskać przez zasypkę zaprawą cementowo – piaskową.  

  

Podsumowanie wymagań dotyczących spoin: 

● trwała i wytrzymała na duże obciążenia 

● mrozoodporna 

● odporna na produkty ropopochodne i sól drogową stosowaną przy odladzaniu 
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● wytrzymała na maszynowe czyszczenie i odporna na strumień wody pod 

ciśnieniem, nie może ulegać wypłukiwaniu 

● nie może brudzić nawierzchni podczas aplikacji 

● poddająca się rozbiórce i oczyszczeniu, aby w przypadku takiej konieczności była 

możliwość ponownego wykorzystania kostki 

● odporna na porastanie trawą i chwastami 

● eliminująca ryzyko zapadania się obcasów 

 

W zależności od rodzaju materiału użytego do spoinowania, konieczne może okazać się 

wykonanie dylatacji nawierzchni, kompensujących rozszerzanie i skurcz spoinowanych elementów 

nawierzchni, ze względu na wpływ temperatury. Wielkość pól dylatacyjnych i ich układ powinny 

być zgodne z wytycznymi producenta spoiny.  

 

Wykończenie przekroju poprzecznego 

 

 Dla wszystkich układów nawierzchni objętych inwestycją należy stosować przekrój poprzeczny 

ograniczony krawężnikiem kamiennym, z zastosowaniem elementów nowych lub  

staroużytecznych. Krawężniki należy wykonywać w formie zatopionej lub wyniesionej, zgodnie z 

koncepcją, na ławie betonowej z oporem, klasy C12/15. 

 

Pozostałe elementy wykończenia nawierzchni 

 

W ramach przebudowy nawierzchni Rynku i ulic dochodzących na całym zakresie Inwestycji 

należy przeprowadzić wymianę włazów do studni rewizyjnych (sieci sanitarnych, energetycznych 

i teletechnicznych) i pokryw zasuw.  

Włazy i Pokrywy powinny zostać indywidualnie zaprojektowane – materiał, kolorystyka i wygląd 

powinny zostać uzgodnione z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Estetyki oraz z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. 

 

3.4 Wymagania dotyczące konstrukcji 

3.4.1 Konstrukcja fundamentów pod kosze na śmieci 

 

Fundament należy przewidzieć w postaci stożka betonowego lub żelbetowego 

zagłębionego na minimum 80 cm poniżej poziomu terenu. Zastosować fundamenty żelbetowe, w 

razie konieczności wodoszczelne i mrozoodporne. Przy posadowieniu należy uwzględnić 

geotechniczne warunki lokalne oraz wytyczne producenta, dostawcy urządzenia. W przypadku 

występowania gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy zwiększyć głębokość 

posadowienia do minimalnej głębokości wynikającej z przemarzania gruntu w określonej strefie. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy dokonać 

wymiany na nasyp budowlany zagęszczonych gruntów niespoistych o wskaźniku jednorodności 

~U≥5, wskaźniku zagęszczenia o ~Is≥0.98. 

Wszelkie mocowania oraz śruby powinny być antykradzieżowe.  

Kosze, znaki i stojaki nie powinny zawężać chodnika, na którym powinny minąć się swobodnie 2 

osoby na wózku (wózek inwalidzki i dziecięcy). 
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3.4.2 Konstrukcja fundamentów pod stojaki na rowery 

Fundament należy przewidzieć w postaci stożka betonowego lub żelbetowego 

zagłębionego na minimum 80 cm poniżej poziomu terenu. Zastosować fundamenty żelbetowe, w 

razie konieczności wodoszczelne i mrozoodporne. Przy posadowieniu należy uwzględnić 

geotechniczne warunki lokalne oraz wytyczne producenta, dostawcy urządzenia. W przypadku 

występowania gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy zwiększyć głębokość 

posadowienia do minimalnej głębokości wynikającej z przemarzania gruntu w określonej strefie. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy dokonać 

wymiany na nasyp budowlany zagęszczonych gruntów niespoistych o wskaźniku jednorodności 

~U≥5, wskaźniku zagęszczenia o ~Is≥0.98. 

Wszelkie mocowania oraz śruby powinny być antykradzieżowe. 

3.4.3 Konstrukcja zadaszenia Pasażu Kultury 

Założenia konstrukcyjne  

Zgodnie z założeniami koncepcji część ulicy Jana Baptysty Quadro przewiduje się przekryć 

zadaszeniem mobilnym wykonanym na bazie ruchomych poduszek z  folii ETFE na podkonstrukcji 

aluminiowej, wyposażonych w kompresor umożliwiający zmianę kształtu poduszki przez 

zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia powietrza wewnątrz elementów.  

 

Należy wykonać stalową konstrukcję wsporczą w postaci belek - blachownic stalowych 

ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor biały, zbliżony odcieniem do koloru 

docelowego elewacji Galerii Arsenał. Układ belek przedstawiono na rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-

ZA-00-02004 ZADASZENIE PASAŻU J.B. QUADRO .  Gabaryty belek powinny umożliwiać na 

umieszczenie wewnątrz korytek rynnowych odprowadzających wodę od narożników wnętrza 

Pasażu, gdzie we wskazanych na rysunku miejscach należy zaprojektować rury spustowe.  

 

Belki poprzeczne należy zakotwić do konstrukcji wieńców żelbetowych w budynkach Galerii 

Arsenał i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, za pomocą kotew wklejanych.  

 

Dobór profili konstrukcyjnych powinien w obliczeniach uwzględniać obciążenia dynamiczne 

parciem wiatru. 

 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie, zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Jeżeli będzie wymagane przez Państwową Straż Pożarną należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowych.  

Belki stalowe 

Ramy stalowe zaprojektować, jako jednonawowe układy poprzeczne, w rozstawie od 

6.59m do 6.90m. Wszystkie elementy stalowe nośne należy wykonać ze stali S235. Połączenia rygla 

stalowego z ramą obwodową, zaprojektować, jako sztywne. Wewnątrz rygli stalowych 

przewidzieć montaż rynien odprowadzających wodę opadową. Dodatkowo pod ryglem 

przewidzieć miejsce do montażu oświetlenia LED. Konstrukcję zadaszenia ETFE mocować do 

górnej półki rygli stalowych.  

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe powinny być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 

czystości Sa2,5, a powierzchnia elementów powinna być odpylona. Przed nałożeniem warstwy 

ochronnej antykorozyjnej należy odpowiednio przygotować podłoże. Powierzchnia elementów 
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powinna być sucha i wolna od zanieczyszczeń, kurzu i zatłuszczeń. Konstrukcja będzie 

eksploatowana w środowisku klasy C3. Przyjęto okres trwałości powłoki malarskiej długi (ponad 15 

lat). 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje się poprzez zastosowanie ochronnych powłok malarskich: 

● warstwa farby podkładowej (epoksydowej)o grubości w stanie suchym 125μm, 

● warstwa farby nawierzchniowej (poliuretanowej)o grubości w stanie suchym 75 μm. 

 

Farba podkładowa powinna spełniać poniższe wymagania techniczne: 

gęstość objętościowa: ok. 1,3 kg/m3 

zawartość części stałych: ok. 67%(objętościowo), 80% (wagowo) 

odporność termiczna w środowisku wilgotnym: +40 °C, w środowisku suchym: +100 °C 

odporność chemiczna: na wpływy atmosferyczne, sole odladzające, oleje, smary, krótkotrwała 

odporność na działania paliw płynnych i rozpuszczalników 

 

Farba nawierzchniowa powinna spełniać poniższe wymagania techniczne: 

gęstość objętościowa: ok. 1,3 kg/m3 

zawartość części stałych: ok. 59%(objętościowo), 72% (wagowo) 

odporność termiczna w środowisku wilgotnym: +50 °C, w środowisku suchym: +150 °C 

odporność chemiczna: wpływy atmosferyczne, woda, ścieki, woda morska, spaliny, sole 

odladzające, pary kwasów i ługów, oleje, tłuszcze, krótkotrwałe oddziaływanie materiałów 

pędnych i rozpuszczalników 

 

Zalecaną metodą nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Powłoki należy wykonać w 

wytwórni. Miejsca szczególnie trudne do malowania (krawędzie, otwory, miejsca trudnodostępne) 

należy przed właściwym malowaniem zabezpieczyć przy użyciu pędzla. Należy dokonać naprawy 

uszkodzeń powłoki powstałych podczas składowania, transportu, montażu, w wyniku uderzeń 

mechanicznych lub miejscowego wadliwego położenia warstw farby. Naprawę uszkodzonej 

powłoki dokonać poprzez usunięcie śladów kurzu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń, 

szorstkowanie powierzchnie pod malowanie, tzn.:, gdy uszkodzenie sięga powierzchni stali 

oczyścić uszkodzone miejsca za pomocą szlifierek. Ślady szlifowania powinny stopniowo zagłębiać 

się w warstwy farby, należy unikać ostrych zagłębień, gdy uszkodzona jest tylko warstwa 

nawierzchniowa wystarczy powierzchnię zmatowić papierem ściernym, a następnie odkurzyć, 

odtłuścić powierzchnię rozcieńczalnikiem oraz uzupełnić powłokę malarską. 

3.4.4 Konstrukcja fundamentów pod podziemne pojemniki na odpady 

Zgodnie z założeniami koncepcji, w obrębie obiektu, zaprojektować i wykonać podziemny zbiornik 

na odpady (cztery pojemniki o pojemności 1100l, w jednym zbiorniku), z hydraulicznym systemem 

podnoszenia. W tym celu zaprojektować konstrukcję osłonową podziemną, w formie skrzyni 

żelbetowej. Ściany skrzyni oraz płytę żelbetową na gruncie, zapewnić o grubości 20cm z betonu 

klasy C30/37 o klasie wodoszczelności W8, zbrojonego prętami AIIIN (B500SP). Otulina zbrojenia 

wynosi 50 mm dla spodu fundamentu oraz 25 mm dla pozostałych krawędzi. Ściany należy 

sztywno połączyć z konstrukcją płyty żelbetowej na gruncie. Pod płytą należy wykonać podkład 

z betonu C8/10 o grubości 10cm. Na warstwie betonu podkładowego należy wykonać izolację 

typ, zgodnie z opisem branży architektonicznej.  
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Rys. 7 Schemat konstrukcji podziemnych pojemników na odpady 

3.5 Wymagania dotyczące instalacji i sieci sanitarnych 

 

3.5.1 Uwagi ogólne.  

Uwaga: Sieci i przyłącza wod-kan należy projektować zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

AQUANET, które są zawsze dostępne na stronie www Spółki. Dołączone do opracowania wytyczne 

i wymagania są aktualne na dzień opracowania dokumentacji pfu, w wycenie zadania należy 

przewidzieć dostosowanie projektu do wymagań Gestora aktualnych na dzień opracowania i 

uzgodnienia projektów wykonawczych. 

 

Przy projektowaniu sieci sanitarnych Aquanet  należy uwzględnić uwagi z planszy koordynacyjnej 

20004_PF_AR_M3_ZAA_02005 - PLANSZA KOORDYNACYJNA UZBROJENIA 

TERENU_kolizje__05.11.2020 stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

Przed przystąpieniem do likwidacji sieci, oznaczonych na mapie jako przeznaczone do rozbiórki, 

należy potwierdzić ich status z zarządcą sieci oraz w terenie. W przypadku wystąpienia sytuacji, 

gdy sieć wskazana na etapie PFU do likwidacji okaże się czynna należy przewidzieć jej 

przebudowę lub pozostawienie jeśli nieznajduje się w kolizji z inną projektowaną infrastrukturą. 

 

W przypadku prowadzenia prac poza zakresem prac drogowych należy przewidzieć odbudowę 

nawierzchni. 

 

Przy projektowaniu i wykonaniu sieci należy uwzględnić konieczność wykonywania badań 

archeologicznych oraz nadzór archeologiczny. Sieci  i przyłącza wodociągowe Aquanet S.A. 

Projekt budowlano – wykonawczy należy opracować na podstawie warunków technicznych 

Aquanet S.A. DW/IBM/959/24726/2019 IBM/80-2/492/2019 z 26.04.2019r. i ich późniejszych 

aktualizacji oraz na  podstawie innych niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. 
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Projekt musi być spójny z koncepcją architektoniczną przebudowy płyty Starego Rynku. 

Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego oraz być uzgodniony w dziale 

technicznym Gestora sieci. 

Przy projektowaniu ewentualnych przekładek oraz nowych tras należy skoordynować je z: 

- projektowaną nową koncepcją drogową, zagospodarowania, odwodnienia, oświetlenia oraz 

zasilania płyty Starego Rynku, 

- opracowywanym projektem modernizacji istniejących sieci i przyłączy gazowych zgodnie z 

planami inwestycyjnymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań (warunki techniczne: 

PSGPO.ZMSM.430.4011.102354.19.GP z dn. 25-09-2019). 

- planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci cieplnych w obrębie płyty 

Starego Rynku (pismo nr TI/T/AK-7.4-3589/2019 wydane przez Veolia S.A.) 

- projektem kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami DW/IBM/959/81370/2020 IBM/80-

2/2017/2020 z 27.10.2020r. 

-projektowaną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną 

W projekcie należy uwzględnić planowane przez Muzeum Archeologiczne inwestycje związane z 

branżą wod-kan. Według informacji otrzymanych od Aquanet S.A. w przygotowaniu jest  

inwestycja związana z systemem ppoż. w budynku muzeum, która wiązać się będzie z budową 

dodatkowego przyłącza wodociągowego. 

Wszystkie prace zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Aquanet. Projekt 

powinien zostać opracowany na podstawie standardów i wytycznych gestora załączonych do  

niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenia odstępstw stanu faktycznego od wydanych 

warunków lub wystąpienia kolizji, wymuszających zmianę warunków technicznych należy 

wystąpić o ich aktualizację. Z uwagi na zagęszczenie sieci na płycie rynku i w jego obrębie należy 

uzyskać zgodę AQUANET S.A. na odstępstwo od wymaganych odległości w planie i pionie na 

etapie projektu budowlanego. Ostateczna trasa projektowanego uzbrojenia wodociągowego 

musi uzyskać pozytywną opinię Narady Koordynacyjnej. 

W związku z planowaną przez ZDM modernizacją dróg ul. Wronieckiej (od ul. Kramarskiej do ul. 

Stawnej), ul. Kramarskiej (od ul. Rynkowej do Wielkiej), ul. Żydowskiej (od ul. Kramarskiej do ul. 

Stawnej) przewiduje się równoczesną modernizację istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych 

w tych ulicach. Harmonogram modernizacji sieci zależny jest od prac drogowych. Jeżeli w trakcie 

realizacji prac projektowych objętych przedmiotowym PFU rozpoczną się prace projektowe dla 

wyżej wymienionych ulic należy skoordynować oba projekty w zakresie modernizacji infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej. 

 

 

 Wymiana istniejących wodociągów oraz budowa nowych odcinków sieci wodociągowej: 

W ramach zadania należy przewidzieć wymianę istniejących wodociągów w zakresie wskazanym 

w warunkach technicznych Gestora oraz pokazanym w części rysunkowej. W przypadku 
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stwierdzenia odstępstw stanu faktycznego od wydanych warunków lub kolizji wymuszających 

zmianę warunków technicznych należy wystąpić o ich aktualizację. W związku z koordynacją z 

infrastrukturą innych branż dopuszcza się wymianę wodociągu po zmienionej trasie. Trasy należy 

uzgodnić z Aquanet S.A. Zakres przebudowy sieci wodociągowych w uliczkach odchodzących 

od Rynku powinien zostać zaprojektowany do granicy zasięgu prac drogowych. Jeżeli ze 

względów technologicznych z przebudową, aby dojść do węzła, zasadnym jest wyjść poza zakres 

prac drogowych należy tego dokonać. 

Zadanie przewiduje również budowę nowych odcinków sieci wodociągowej dn150: 

-  ul. Wrocławska ok. 8m 

-  ul. Szkolna ok. 8m 

- płyta Starego Rynku ok. 20m. 

- ul. Świętosławska ok. 10m (połączenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Wodnej i Świętosławskiej) 

- ul. Świętosławska ok 8m (połączenie sieci wodociągowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kozią) 

- ul. Różany Targ, Ratuszowa ok. 43m  

 Do wymiany oraz budowy nowych odcinków wodociągu dopuszcza się zastosowanie 

następujących materiałów: 

●  Żeliwo 

●  PEHD 

● Stal (z powłoką wew. cementową i instalacją ochrony elektrochemicznej przy dużym 

zagęszczeniu infrastruktury elektroenergetycznej). 

Szczegółowe wytyczne materiałowe wg specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Rury ochronne: 

W przypadku konieczności wykonania zbliżenia do istniejących obiektów, w szczególności  

zabytkowych oraz  istniejących i projektowanych sieci,  należy stosować tworzywowe rury.   

Zasuwy: 

Zakres przebudowy powinien obejmować również przebudowę wszystkich węzłów 

wodociągowych. Połączenia wodociągów odchodzących w boczne ulice od sieci okalającej 

Rynek powinny zostać zaprojektowane za pomocą pełnego węzła zasuw. 

Szczegółowe wytyczne materiałowe wg specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Hydranty: 

W ramach zadania  zakłada się wymianę wszystkich hydrantów  na przebudowywanych 

odcinkach sieci z zastrzeżeniem pozostawienia dwóch istniejących hydrantów typu kandelaber. 

Dodatkowo dwa z istniejących hydrantów podziemnych należy wymienić na hydranty typu 

kandelaber. Hydranty nadziemne ozdobny typu kandelaber- należy każdorazowo uzgodnić z 

AQUANET S.A. (Dział Sieci Wodociągowej). 

Istniejące kandelabry w ramach inwestycji należy poddać renowacji oraz wybudować nowe 

przyłącze hydrantowe. Zakres i sposób renowacji oraz nowe przyłącze hydrantowe należy na 

wstępnym etapie projektowym  uzgodnić  z Działem Sieci Wodociągowej. 
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Studnie wodomierzowe i wodomierze: 

W ramach zadania należy przewidzieć opomiarowanie doprowadzenia wody do  

zainstalowanych na płycie Starego Rynku  fontann oraz zbiorników retencyjnych do podlewania. 

Należy zastosować wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej dn 20. Wodomierz montować 

w studzience z kręgów betonowych DN 1200 mm (wysokość w świetle 1,8 m)– kręgi z betonu klasy 

C35/45, o nasiąkliwości betonu 5%, o wodoszczelności W10. 

Wymiana i przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych: 

W ramach zadania należy przewidzieć wymianę oraz przełączenia istniejących przyłączy 

wodociągowych w zakresie wskazanym w warunkach technicznych Gestora oraz pokazanym w 

części rysunkowej. Przed uzgodnieniem branżowym z gestorem sieci na etapie Zaprojektuj i 

Wybuduj należy przeprowadzić inwentaryzację istniejących sieci i przyłączy wodociągowych, 

ustalić, które z przyłączy jest czynne, które można zlikwidować, określić dokładne 

zapotrzebowanie na wodę dla danych nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 

normami. Na podstawie danych z przeprowadzonych inwentaryzacji i wynikających z nich 

obliczeń hydraulicznych należy określić średnicę przyłączy. Ankiety mieszkańców nie są 

wystarczającą wytyczną do dalszych obliczeń.  

W przypadku braku możliwości określenia zapotrzebowania dla poszczególnych odbiorców 

średnice należy wymienić zgodnie ze stanem istniejącym. Na instalacji wewnętrznej za zestawem 

wodomierzowych należy przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego z 

możliwością poboru próbek wody w celu zbadania jej jakości. W wycenie należy uwzględnić 

możliwość rozdziału przyłączy do każdego lokalu (odbiorcy) pod warunkiem uzyskania na 

powyższe zgody właściciela lokalu. Na lokalizację przyłączy należy uzyskać pisemną zgodę 

właściciela/i danej posesji i załączyć ją do projektu technicznego. Z przeprowadzonych wśród 

mieszkańców  ankiet nie wynika aby któraś z posesji potrzebowała zwiększenia średnicy. W 

przypadku pojawienia się takich wniosków na etapie realizacji przedsięwzięcia należy je 

uwzględnić w porozumieniu z Zamawiającym. Rzędne i średnice  istniejących przyłączy 

potwierdzić po dokonaniu odkrywki na budowie. I dostosować do projektowanych sieci. W 

przypadku gdy, któreś z przyłączy przewidzianych do przełączenia będzie kolidowało z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu (w planie lub wysokościowo) należy je przebudować 

w niezbędnym zakresie. 

Do wymiany oraz budowy nowych odcinków przyłączy wodociągowych dopuszcza się 

zastosowanie następujących materiałów: 

● DN≥50mm 

o Żeliwo sferoidalne 

o PE 

●  DN<50mm 

o PE 

o Stal ocynkowana ogniowa (1”-2”) 

 Renowacja sieci wodociągowej DN500: 
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W ramach zadania należy przewidzieć renowację wodociągu DN500 zlokalizowanego w 

południowej części rynku. Sposób renowacji sieci wodociągowej należy wybrać po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Aquanet S.A. Renowację sieci wodociągowej DN500mm z żywicy poliestrowej 

zaleca się wykonać metodą U-Liner lub równoważną albo Relining, rurami zgodnie ze standardami 

materiałowymi AQUANET S.A. Nie wyklucza się zastosowania innych, nowocześniejszych metod 

zaakceptowanych przez AQUANET S.A., np. przy użyciu rękawów termo lub światłoutwardzalnych. 

Metody renowacyjne z grupy U-LINER (lub równoważne) charakteryzują się stosowaniem 

specjalnej, przygotowywanej fabrycznie rury z polietylenu, która formowana jest na kształt litery 

„U”.  

Technologia reliningu (często nazywana również slipliningiem) polega na wprowadzeniu (przy 

użyciu wciągarki) długich odcinków rur z polietylenu, które zostały wcześniej przygotowane na 

potrzeby renowacji. Zgrzane doczołowo rury, wepchnięte do wyczyszczonego ze zbędnego 

osadu przewodu, stanowią nową, integralną sieć wodociągową, która posiada wszystkie 

parametry technologiczne jak nowo wybudowana sieć tradycyjnymi metodami. Największą 

zaletą tej technologii jest jej prostota i szybkość wykonania - przy dobrym przygotowaniu inwestycji 

metoda pozwala na wykonanie nawet kilkudziesięciu metrów renowacji dziennie. Ze względu na 

wykonawczą łatwość metody, w miejscach gdzie warunki terenowe pozwalają na zapewnienie 

wymaganego dla zgrzanej rury miejsca oraz jest możliwość zmniejszenia średnicy wodociągu, 

technologia wyprzedza inne i staje się optymalną metodą renowacji 

 Zakres renowacji sieci powinien obejmować: 

-czyszczenie wodociągów wraz utylizacją osadów (mechaniczne i hydrodynamiczne) 

- przeprowadzenie inspekcji CCTV przed renowacją 

- wykonanie by-passów wody i podłączenie tymczasowe odbiorców (przyłączy) 

- renowację przy użyciu wybranej technologii 

- wykonanie renowacji komór wodociągowych przy użyciu chemii budowlanej wraz z wymianą 

armatury włazów i stopni złazowych. 

- wymiana węzłów wodociągowych oraz przyłączy i hydrantów. 

- w zależności od przyjętej technologii przeprowadzanie inspekcji CCTV(inspekcja wymagana jest 

w przypadku technologii, w których wykładzina jest utwardzana na miejscu budowy) 

- ustalenie miejsc wykopów technologicznych 

-analiza hydrauliczna wodociągów pod kątem wybranej technologii (w porozumieniu z Aquanet 

S.A. 

Dla potrzeb bezwykopowej odnowy istniejącego przewodu wodociągowego dopuszcza się do 

zastosowania następujące materiały : 

● PE100 lub PE100RC – dla metod bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych 

takich jak: U-Liner, Compact Pipe, Raulainer, których zmieniony jest fabrycznie kształt 

przekroju poprzecznego z kołowego na kształt zbliżony do litery C/U), 

● PE100RC – z płaszczem ochronnym „naddanym” - odnowa przewodów wodociągowych 

takich jak: relining luźno pasowany, cracking. 

Wymagania dotyczące dokumentacji: 

- opis stanu istniejącego (Opis sieci wodociągowej (materiał, stan itp.). Dołączyć raport z inspekcji 

przedwykonawczej (na etapie budowy). Przedwykonawcze zestawienie ilości, średnic, długości i 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

66 

 

głębokości sieci, przyłączy i komór wodociągowych (odrębne tabele dla poszczególnych 

elementów sieci). Należy również określić całkowita ilość i lokalizację przyłączy przeznaczonych 

do wymiany) 

- część technologiczną, zawierającą w swoim zakresie: 

a) opis prac prac związanych z renowacją wodociągów 

Szczegółowy opis dobranych technologii renowacji wodociągów wraz z uzasadnieniem wyboru. 

b) opis by-passowania wodociągu Opisać ew. konieczność i sposób by-passowania wody. 

- część konstrukcyjno-budowlaną, zawierającą: 

a)    ocenę stanu technicznego komór. 

b)    dobór i uzasadnienie sposobu renowacji komór na podstawie przeprowadzonych wizji i/lub 

badań PUL-OFF i/lub sklerometrycznych. Należy dokładnie opisać całą technologię renowacji. 

Dopuszcza się renowację chemią budowlaną nakładaną ręcznie lub mechanicznie. 

 

Likwidacja sieci wodociągowych 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano do likwidacji sieci w ulicach: Paderewskiego, na 

płycie Starego Rynku, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, Wronieckiej, Wielkiej. 

Ponadto z uwagi na koordynację przewidziano do likwidacji sieci w ulicach:  

 

- Świętosławskiej 160PE ok. 18m 

- Wronieckiej DN150 żeliwo ok. 40,5m 

- Żydowskiej 180 PE 

- płyta Starego Rynku 180 PE 

 

Zakłada się, iż 90% przewidzianej do likwidacji infrastruktury wodociągowej należy zdemontować. 

W uzasadnionych przypadkach i miejscach, gdzie istniejąca infrastruktura nie powoduje kolizji i 

dodatkowych utrudnień, dopuszcza się jej zamulenie. 

Uwaga: Podczas prac związanych z budową, wymianą i renowacją sieci i przyłączy 

wodociągowych należy zapewnić ciągłość dostawy wody dla obecnych odbiorców w 

uzgodnieniu z Działem Sieci Wodociągowej.    

Projekt powinien uwzględniać etapowanie prac skoordynowane z pozostałymi branżami. 

Budowa sieci wodociągowej w kanale technologicznym 

W związku z ograniczoną ilością miejsca w ul. Ratuszowej i Różany Targ przewidziano budowę 

zbiorczego kanału technologicznego, w którym swój przebieg będzie miał również wodociąg. 

Dostęp do kanału technologicznego należy zapewnić z poziomu gruntu. Zakłada się budowę 

zasuw przed każdym włączeniem do kanału. 

Materiał do budowy sieci wewnątrz kanału (PE Zgrzewane). 

Kanał należy wyposażyć w system zdalnej kontroli wycieków. 

Kanał wykonać jako szczelny aby nie dochodziło do infiltracji wód gruntowych do kanału. 

Wszystkie przejścia rurowe wykonać jako szczelne. 

 Roboty ziemne. 
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Wykopy należy wykonać, jako wąsko – przestrzenne o ścianach pionowych. Wykopy wykonywać 

zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. Wykop otwarty w 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zabezpieczenie wykopów poprzez odeskowanie i 

rozparcie lub za pomocą obudów płytowych (metalowych). 

Wykopy należy odpowiednio oznakować zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i 

zainstalować oświetlenie na porę nocną. 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie 

na czas budowy zabezpieczyć / podwiesić. 

Dla obszarów, na których pojawia się woda gruntowa należy przewidzieć odwodnienie 

dostosowane do panujących warunków gruntowo-wodnych, np. na dnie wykopu należy 

zastosować jednostronny drenaż w obsypce żwirowej, lub zastosować igłofiltry (dla gruntów 

piaszczystych). 

Rurociągi sieci wodociągowych należy układać w gotowym, suchym, wykopie na podsypce 

piaskowo - żwirowej o grubości min. 20 cm frakcji 0,1 – 2 mm. 

Pod rurociągiem lub bezpośrednio przy nim należy ułożyć drut miedziany sygnalizacyjny w izolacji 

min. 1,0 mm2, umożliwiający zlokalizowanie sieci przy pomocy specjalistycznego sprzętu 

pomiarowego. Drut należy wyprowadzić po drążku zasuwy pod skrzynkę uliczną do zasuw 

i przymocować do obudowy. 

Próby i pomiar geodezyjny. 

Przed zasypaniem wykopu należy, wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725:1997. 

Po pozytywnie przeprowadzonej próbie szczelności, sieć należy przepłukać oraz poddać 

dezynfekcji. 

Prace związane z płukaniem i dezynfekcją powinien wykonać zakład (firma) wyspecjalizowana w 

tego typu pracach. 

Wody z płukania i dezynfekcji należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

Po pozytywnej próbie szczelności oraz dezynfekcji, należy wykonać pomiar geodezyjny 

powykonawczy wykonanego wodociągu. 

Zasyp rurociągów. 

Po pozytywnej próbie szczelności i wykonaniu pomiaru geodezyjnego, należy przystąpić do 

zasypywania wykopów. 

Zasyp wykopów należy prowadzić starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa 

powinna być warstwą piasku o grubości 30 cm ponad górną krawędź rury. 

Nad zagęszczoną obsypką należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego – 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. 

W dalszej kolejności wykop należy zasypywać warstwami po 30 cm starannie ubijając warstwy. 
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Współczynnik zagęszczenia podsypki oraz obsypki >0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Odbiory. 

Na powyższe czynności należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia. 

3.5.2 Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

Projekt budowlano – wykonawczy należy opracować na podstawie warunków 

technicznych Aquanet S.A. DW/IBM/959/24726/2019 IBM/80-2/492/2019 z 26.04.2019r. i ich 

aktualizacji oraz na  podstawie innych niezbędnych pozwoleń. 

Projekt musi być spójny z koncepcją architektoniczną przebudowy płyty Starego Rynku. 

Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego oraz być uzgodniony w dziale 

technicznym Gestora sieci. 

Przy projektowaniu ewentualnych przekładek oraz nowych tras należy skoordynować je z: 

- projektowaną nową koncepcją drogową, zagospodarowania, odwodnienia, oświetlenia oraz 

zasilania płyty Starego Rynku, 

- opracowywanym projektem modernizacji istniejących sieci i przyłączy gazowych zgodnie z 

planami inwestycyjnymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań (warunki techniczne: 

PSGPO.ZMSM.430.4011.102354.19.GP z dn. 25-09-2019). 

- planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci cieplnych w obrębie płyty 

Starego Rynku (pismo nr TI/T/AK-7.4-3589/2019 wydane przez Veolia S.A.) 

-projektowaną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną 

 Wszystkie prace zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Aquanet. Projekt 

powinien zostać opracowany na podstawie standardów i wytycznych gestora załączonych do  

niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenia odstępstw stanu faktycznego od wydanych 

warunków lub wystąpienia kolizji, wymuszających zmianę warunków technicznych należy 

wystąpić o ich aktualizację. 

Z uwagi na zagęszczenie sieci na płycie rynku i w jego obrębie należy uzyskać zgodę AQUANET 

S.A. na odstępstwo od wymaganych odległości w planie i pionie na etapie projektu 

budowlanego. Ostateczna trasa projektowanego uzbrojenia kanalizacyjnego musi uzyskać 

pozytywną opinię Narady Koordynacyjnej. 

W związku z planowaną przez ZDM modernizacją dróg ul. Wronieckiej (od ul. Kramarskiej do ul. 

Stawnej), ul. Kramarskiej (od ul. Rynkowej do Wielkiej), ul. Żydowskiej (od ul. Kramarskiej do ul. 

Stawnej) przewiduje się równoczesną modernizację istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych 

w tych ulicach. Harmonogram modernizacji sieci zależny jest od prac drogowych. Jeżeli w trakcie 

realizacji prac projektowych objętych przedmiotowym PFU rozpoczną się prace projektowe dla 

wyżej wymienionych ulic należy skoordynować oba projekty w zakresie modernizacji infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej. 

 Renowacja sieci i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej 
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W ramach zadania należy przewidzieć renowację sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z 

przyłączami w zakresie wskazanym w części rysunkowej oraz warunkach technicznych Gestora. 

Wyboru metody renowacyjnej należy dokonać po analizie wyników z kamerowania kanałów 

wykonanych przez Terlan sp. z o.o. 22.06.2020r. oraz po uzgodnieniu z Aquanet S.A.  Wybór metody 

dostosować do stanu technicznego kanału. W przypadku gdy na etapie projektu lub 

wykonawstwa zostanie stwierdzone iż stan kanałów nie nadaje się do renowacji należy 

przewidzieć ich wymianę. W przypadku wymiany fragmentów sieci lub przyłączy na nowe należy 

je zaprojektować zgodnie z wytycznymi materiałowymi Gestora. Renowację przyłącza 

kanalizacyjnego należy przewidzieć na odcinku od sieci ( za pomocą kształtki kapeluszowej) do 

granicy budynku. Renowację przyłącza realizuje się od strony kanału w przypadku włączenia w 

studni lub od strony budynku w przypadku włączenia przyłącza na trójnik. Na renowację przyłącza 

od strony nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela. Jeśli właściciel nieruchomości nie 

wyrazi zgody na wykonanie renowacji od strony budynku należy przewidzieć konieczność 

wymiany wykopowej przyłącza kanalizacyjnego. Należy przewidzieć także przełączenie przyłączy 

nie przewidzianych do renowacji. W przypadku gdy na etapie projektu lub wykonawstwa zostanie 

stwierdzona konieczność przebudowy przyłączy przewidzianych do przełączenia należy ją 

wykonać. 

Przykładowe metody renowacji sieci: 

 CIPP szkło UV SN4, CIPP szkło UV SN8. Technologia ta polega na wprowadzeniu wciągarką do 

wcześniej wyczyszczonego przewodu kanalizacyjnego specjalnego rękawa z włókna szklanego, 

który nasączony jest renowacyjną żywicą. Tak przygotowany fabrycznie rękaw zostaje rozprężony 

za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem. W ten sposób, rękaw uzyskuje kształt rury 

poddawanej renowacji. Następnym etapem procesu jest wprowadzenie lamp UV, które inicjują 

reakcję żywicy. Specjalne właściwości rękawa ze szkła pozwalają na hamowanie wydzielania się 

styrenu z żywicy, który jest groźny dla zdrowia ludzkiego. W pełni kontrolowane postępowanie 

utwardzania żywicy i naprawy kanalizacji kończy się na wyfrezowaniu zalepionych przyłączy 

kanalizacyjnych specjalistycznym robotem. Technologia sprawdza się najlepiej w miejscach, gdzie 

konieczne jest podniesienie nośności kanału przy jednoczesnym braku możliwości zmniejszenia 

średnicy (włókno szklane posiada bardzo dobre parametry konstrukcyjne). Metoda ze względu na 

aspekty społeczne powinna być również stosowana w terenach położonych w niedalekiej 

odległości od budynków użyteczności publicznej i w obszarach o intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej. Renowacje studni kanalizacyjnych należy wykonać z zastosowaniem chemii 

budowlanej nakładanej metodą natrysku mechanicznego wraz z wymianą stopni złazowych i 

włazów. 

CIPP filc para wodna- rękaw filcowy utwardzony parą wodną. Metoda polega na wciągnięciu do 

wcześniej przygotowanego kanału cienkiej folii poślizgowej, dzięki której możliwe jest 

umiejscowienie docelowego rękawa w kanale. Kolejnym etapem jest wprowadzenie poprzez 

specjalne wieże ciśnieniowe suchej pary o specjalnych parametrach i czynna kontrola 

wygrzewania rękawa. Materiał z włókna szklanego pozwala uzyskać wysoką wartość sztywności 

obwodowej przy niewielkim zmniejszeniu średnicy kanału. 

Relining Krótkimi Modułami- metoda polegająca na wprowadzeniu krótkich odcinków rur z PP, 

PVC lub GRP przez istniejące studzienki kanalizacyjne lub krótkie wykopy montażowe. Stosuje się 

ją w miejscach gdzie nie występuje duża ilość przyłączy oraz dopuszcza się zmniejszenie średnicy. 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

70 

 

Włączenie przyłączy do kanału poddawać renowacji metodą „kapeluszowania” 

z zastosowaniem rękawów filcowych. Uwaga: Renowacja kanału w ul. Zamkowej w ramach 

odrębnego zadania. 

Nie wyklucza się zastosowania innych, bardziej nowoczesnych metod renowacyjnych. 

Renowację wszystkich studni i komór na wskazanych do renowacji odcinkach sieci należy 

wykonać z zastosowaniem chemii budowlanej nakładanej metodą natrysku mechanicznego 

(odśrodkowo) lub z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wraz z wymianą stopni złazowych 

i włazów oraz dostosowaniem ich do projektowanej nawierzchni. 

 Zakres renowacji sieci kanalizacyjnej powinien obejmować: 

- czyszczenie kanałów wraz z utylizacją osadów. 

- przeprowadzenie inspekcji CCTV kanałów przed renowacją 

- przygotowanie kanałów do renowacji przy użyciu robota frezującego 

- wykonanie ewentualnych by-passów ścieków 

- renowację kanałów przy użyciu rękawa utwardzanego na miejscu 

- renowację przyłączy przy użyciu rękawów inwersyjnych  

(Uwaga zgodnie z przeprowadzonym kamerowaniem, liczba przyłączy istniejących jest większa 

niż ta wskazana na mapie do celów projektowych, do zadań Wykonawcy należeć będzie 

zidentyfikowanie ich, określenie czy są to przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej czy 

ogólnospławnej, określenie czy są one czynne czy przeznaczone do likwidacji oraz 

przeprowadzenie ich renowacji. Plansza z orientacyjną lokalizacją dodatkowych przyłączy 

zidentyfikowanych podczas kamerowania stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.) 

- uszczelnienie włączeń przyłączy kanalizacyjnych przy użyciu kształtek kapeluszowych 

- wykonanie renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych przy użyciu chemii budowlanej lub 

cienkościennych paneli GRP, wraz z wymianą włazów i stopni złazowych 

- przeporwadzenie inspekcji CCTV kanałów, przyłączy i studni po renowacji 

 Wymagania odnośnie dokumentacji: 

 - opis stanu istniejącego 

Opis sieci kanalizacyjnej (materiał, stan itp.). Dołączyć raport z inspekcji przedwykonawczej 

kanałów i studni (zdjęcia + filmy). Przedwykonawcze zestawienie ilości, średnic, długości 

głębokości sieci, przyłączy, studni i komór kanalizacyjnych (odrębne tabele dla poszczególnych 

elementów sieci). Należy również określić całkowitą ilość i lokalizację przyłączy przeznaczonych 

do renowacji lub uszczelnienia kształtką kapeluszową. 

 - część technologiczna, zawierającą w swoim zakresie: 

 a) określenie stanu technicznego kanałów i dobór technologii renowacji. 

Określenie na podstawie inspekcji CCTV, wizji w terenie oraz normy ATV-DVWK-M127P-część 2, 

stanu technicznego kanałów. Dobór technologii renowacji kanałów i przyłączy (również 

uszczelnienie włączeń). 

b) opis prac prac związanych z renowacją kanału głównego Szczegółowy opis dobranych 

technologii renowacji dla kanałów i przyłączy (również uszczelnienie włączeń) wraz z 

uzasadnieniem wyboru. 

 c) opis proponowanych obejść ścieków (by-pass) 

 Opisać ew. konieczność i sposób by-passowania ścieków. 

 d) obliczenia statyczno - wytrzymałościowe wykładzin CIPP 
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Wykonać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykładzin renowacyjnych wg niemieckiego 

zbioru norm ATV-DVWK. Do obliczeń przyjąć rzeczywiste warunki posadowienia kanałów 

przeznaczonych do renowacji (uwzględnić głębokość posadowienia, wody gruntowe oraz inne 

ewentualne oddziaływania statyczne i dynamiczne. 

e) Obliczenia sztywności obwodowej 

wykonać obliczenia sztywności obwodowej wykładzin renowacyjnych na podstawie 

niemieckiego zbioru norm ATV-DVWK. Minimalna sztywność obwodowa, wg wytycznych 

Zamawiającego, powinna wynosić SN 4 (dla przęseł kanałów pod torowiskami tramwajowymi lub 

w przypadku znacznego uszkodzenia konstrukcji SN 8). 

f) Obliczenia hydrauliczne 

Wykonać obliczenia hydrauliczne na podstawie wzoru Manninga. Zamawiający wymaga, aby 

hydraulika kanałów po renowacji się nie pogorszyła. 

- część konstrukcyjno-budowlana, zawierająca: 

a) ocenę stanu technicznego studni i dobór technologii renowacji. 

Dobór i uzasadnienie sposobu renowacji studni na podstawie przeprowadzanych wizji lub badan 

PULL-OFF i/lub sklerometrycznych. Należy dokładnie opisać całą technologie renowacji (studnia, 

kineta + połączenie z rękawem, wymiana stopni i włazów odtworzenie nawierzchni). 

Budowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w kanale technologicznym 

W związku z ograniczoną ilością miejsca w ul. Ratuszowej i Różany Targ przewidziano budowę 

zbiorczego kanału technologicznego, w którym swój przebieg będzie miała też kanalizacja 

ogólnospławna/sanitarna (należy przewidzieć rozdział ścieków deszczowych i sanitarnych). 

Dostęp do kanału technologicznego należy zapewnić z poziomu gruntu. Zakłada się budowę 

studni rewizyjnej przed każdym włączeniem sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej do kanału. 

Ze względów bezpieczeństwa materiał do budowy sieci wewnątrz kanału powinien wykluczyć 

całkowicie wyciek gazów z sieci do wnętrza kanału technologicznego (PE Zgrzewane). Kanał 

należy wyposażyć w system detekcji gazów oraz system zdalnej kontroli wycieków. 

Kanał wykonać jako szczelny aby nie dochodziło do infiltracji wód gruntowych do kanału. 

Wszystkie przejścia rurowe wykonać jako szczelne. 

Na kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej  prowadzonej w kanale technologicznym należy 

zamontować czyszczaki rewizyjne   z  owalną  pokrywą  dopasowanego  do  średnicy  kanału  i 

parametrach  technologicznych równym zastosowanej rurze. Umiejscowienie czyszczaka zgodnie 

z częścią rysunkową.  

Wszystkich włączeń bocznych do głównego kanału jako włączenie pod kątem 45 stopni. 

Budowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej 

 W związku z kolizją istniejącej kanalizacji ogólnospławnej z projektowaną toaletą miejską w 

północnej części ul. Baptysty Quadro należy przebudować istniejącą sieć kanalizacji 

ogólnospławnej zmieniając kierunek odpływu ścieków z północnego na południowy. Należy 

przewidzieć osobne przyłącze kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej. Ścieki z toalety muszą 

zostać wcześniej podpompowane z zastosowaniem pompowni umieszczonej w budynku. Ścieki 

z toalet zostaną skierowane kanałem sanitarnym DN200 i DN300 do istniejącej studni na kanale 

ogólnospławnym jajowym 300/200. Kanał prowadzony będzie ze spadkiem zapewniającym jego 

samooczyszczenie. W związku z kolizją istniejącej kanalizacji ogólnospławnej z projektowaną 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

72 

 

lokalizacją śmietników podziemnych między budynkiem Muzeum Powstawania Wielkopolskiego a 

budynkiem Arsenału należy przebudować istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej. 

Przebudowana kanalizacja ogólnospławna DN200 zostanie włączona do nowego kanału 

ogólnospławnego DN400 znajdującego się w kanale technologicznym. Przed włączeniem 

zostanie wykonana studnia rewizyjna. 

Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

W ramach zadania przewiduje się odciążenie sieci kanalizacji ogólnospławnej poprzez dokonanie 

rozdziału przyłączy na sanitarne i deszczowe. Zakłada się podłączenie wszystkich rur spustowych 

do projektowanej kanalizacji deszczowej. Identyfikację przyłączy należy przeprowadzić w terenie. 

W przypadku gdy któreś z przyłączy przewidzianych do przełączenia lub renowacji okazało się 

tylko przyłączem deszczowym należy podłączyć je do kanalizacji deszczowej. Na etapie projektu 

budowlanego należy wykonać stosowne obliczenia hydrauliczne całego systemu w rejonie płyty 

Starego Rynku celem weryfikacji poprawności dokonanych zmian. 

Wpięcie kanalizacji deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi DW/IBM/959/81370/2020 IBM/80-2/2075/2020 z 27.10.2020 (z przelewu awaryjnego 

i przepompowni). Wpięcie to stanowić będzie rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania 

kanalizacji deszczowej w kierunku koryta rzeki Warty.  

Materiał sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

Wybór materiału dla kanalizacji ogólnospławnej należy oprzeć na podstawie analizy materiałowej 

zaakceptowanej przez AQUANET S.A. 

Rury kanalizacyjne – dla systemu grawitacyjnego 

● Rury z tworzyw termoplastycznych: 

o z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U,– klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z 

tego samego materiału) strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 

kN/m2, (SN ≥ 8). 

o z polipropylenu o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej wg 

obliczeń wytrzymałościowych, lecz nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN ≥ 8), 

o z polipropylenu o strukturalnej budowie ścianek, z tego samego bazowego materiału, o 

sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN ≥ 8), 

o    z polietylenu (PE), w uzasadnionych przypadkach - po uzgodnieniu w AQUANET SA, na 

etapie wstępnym projektowania. 

● Rury kamionkowe obustronnie glazurowane, wewnętrznie glazurowane, nieglazurowane 

o Rury kamionkowe kielichowe, ze zintegrowaną uszczelką z elastomeru w kielichu (system 

połączeń F) lub ze zintegrowaną uszczelką poliuretanową lub gumowo-polistyrenową 

na końcu rury i wewnątrz kielicha (system połączeń C). Współczynnik chropowatości 

ścian rur kamionkowych nie większy niż k=0,05 mm, połączenia zapewniające 

szczelność 0,5 bara. Należy stosować rury kamionkowe o wytrzymałości mechanicznej 

na zgniatanie (nośność rury FN) właściwej dla danej średnicy, przy uwzględnieniu 

obliczeń wytrzymałościowych. Katalogowa wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie 

zależy od klasy nośności (podstawowej, podwyższonej) dla danej średnicy rury. 
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o    Rury kamionkowe bezkielichowe, łączone obejmami – mufami z polipropylenu, z 

uszczelkami elastomerowymi (system połączeń E), współczynnik chropowatości ścian 

rur nie większy niż k=0,05 mm, połączenia zapewniające szczelność 0,5 bara. Należy 

stosować rury kamionkowe o wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie (nośność rury 

FN), właściwej dla danej średnicy, przy uwzględnieniu obliczeń wytrzymałościowych. 

Katalogowa wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie zależy od klasy nośności dla 

danej średnicy rury. W uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach zaleca 

się stosowanie metody przeciskowej z użyciem specjalnych rur do przecisku, o 

parametrach wytrzymałościowych wg obliczeń. 

Przy budowie kanalizacji z rur kamionkowych konieczne jest zapewnienie przegubowego 

połączenia rur ze studnią z zastosowaniem odpowiednich elementów dla danego systemu. 

Uwaga dobór rurociągów należy potwierdzić odpowiednimi obliczeniami statycznymi.  Przy 

doborze rurociągów należy uwzględnić duże zasolenie wód gruntowych, dobór potwierdzić 

stosownymi dokumentami.   

Rury ochronne 

W przypadku konieczności wykonania zbliżenia do istniejących obiektów, w szczególności  

zabytkowych oraz  istniejących i projektowanych sieci,  należy stosować tworzywowe rury.   

Uzbrojenie sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

●  Studnie betonowe i żelbetowe 

Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej należy 

posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 10÷15cm i o 

średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę należy wykonać 

w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie 

zagęszczonej podsypce piaskowej – zależnie od warunków gruntowo-wodnych. Studnia składa 

się z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowiącego monolityczne 

połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno być 

odpowiednio do kształtu kanału wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), 

przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, stosowane do montażu studni i komór 

rewizyjnych w kanalizacji, muszą być wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analizę 

warunków środowiska, w którym będą pracować (dotyczy to powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych). Studnie betonowe lub żelbetowe należy projektować dla klasy ekspozycji XA3. 

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 

o        beton klasy C35/45 o w ≤0,45 

o        cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

o        kruszywo grube łamane bazaltowe 

o        nasiąkliwość betonu 5% 

o        wodoszczelność W10 

 

W przypadku, kiedy agresywność środowiska przekracza klasę XA3 należy zastosować 

wyroby wykonane z betonu o cechach: 
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o        beton klasy C 40/50 

o        wskaźnik w/c ≤ 0,40 + plastyfikator 

o        cement CEM II/B-S 52,5 w ilości 380 kg/m3 

o        kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3 

o        nasiąkliwość betonu 4,5% 

o        wodoszczelność W12 

o  na beton stykający się ze ściekami należy nakładać odpowiednio dobrane  wielowarstwowe 

powłoki ochronne ( rodzaj powłok należy uzgodnić w AQUANET SA. na etapie wstępnym 

projektowania) lub ewentualnie wykładziny poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym. 

● Wyroby ceramiczne 

Przy nietypowych rozwiązaniach np. nabudowa studni na istniejącym kanale - jako materiał należy 

stosować cegły klinkierowe pełne klasy min. 35 MPa, układane przy użyciu zapraw odpornych na 

ścieki sanitarne i gazy obecne w kanałach sanitarnych. 

Uwaga: przy doborze studni należy uwzględnić duże zasolenie wód gruntowych, dobór 

potwierdzić stosownymi dokumentami.   

 Roboty ziemne. 

Wykopy należy wykonać, jako wąsko – przestrzenne o ścianach pionowych. Wykopy wykonywać 

zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. Wykop otwarty w 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zabezpieczenie wykopów poprzez odeskowanie i 

rozparcie lub za pomocą obudów płytowych (metalowych). 

Wykopy należy odpowiednio oznakować zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i 

zainstalować oświetlenie na porę nocną. 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie 

na czas budowy zabezpieczyć / podwiesić. 

Dla obszarów, na których pojawia się woda gruntowa należy przewidzieć odwodnienie 

dostosowane do panujących warunków gruntowo-wodnych, np. na dnie wykopu należy 

zastosować jednostronny drenaż w obsypce żwirowej, lub zastosować igłofiltry (dla gruntów 

piaszczystych). 

Rurociągi sieci kanalizacji ogólnospławnej należy układać w gotowym, suchym, wykopie na 

podsypce piaskowo - żwirowej o grubości min. 20 cm frakcji 0,1 – 2 mm. z pogłębieniem na złącza. 

Próby i pomiar geodezyjny. 

Przed zasypaniem wykopu należy, wykonać próbę szczelności wg PN-EN 1610. 

Po pozytywnej próbie szczelności należy wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanej 

kanalizacji ogólnospławnej. 
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Zasyp rurociągów. 

Po pozytywnej próbie szczelności i wykonaniu pomiaru geodezyjnego, należy przystąpić do 

zasypywania wykopów. 

Zasyp wykopów należy prowadzić starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa 

powinna być warstwą piasku o grubości 20 cm ponad górną krawędź rurociągu. W dalszej 

kolejności wykop należy zasypywać warstwami po 30 cm starannie ubijając warstwy. 

Współczynnik zagęszczenia podsypki oraz obsypki >0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Odbiory. 

Na powyższe czynności należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia. 

Uwaga: W czasie prowadzenia prac należy zapewnić ciągłość odprowadzenia ścieków od 

obecnych odbiorców. W przypadku konieczności posadowienia  rurociągów powyżej strefy 

przemarzania należy je ocieplić. W przypadku konieczności prowadzenie rurociągu w warstwach 

konstrukcyjnych nawierzchni należy je obetonować w sposób zachowujący nośność nawierzchni.  

Projekt powinien uwzględniać etapowanie prac skoordynowane z pozostałymi branżami.  

3.5.3 Sieci i przyłącza cieplne 

Podczas opracowywania projektu rewaloryzacji płyty Starego Rynku, na obszarze objętym 

opracowaniem, należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci cieplnej niskoparametrowej 

pomiędzy budynkiem Wagi Miejskiej a domkami budniczymi na sieć wykonaną w technologii 

preizolowanej w rurach osłonowych zgodnie z  wytycznymi Veolia Energia Poznań S.A. opisanymi 

w piśmie nr TI/T/AK-7.4-3589/2019.  Własność ww. sieci nie jest jednoznacznie określona, Veolia 

deklaruje nieodpłatne przyjęcie jej do eksploatacji. Wykonawca wykona na rzecz Veolia Energia 

Poznań projekt budowlany i wykonawczy. Wykonanie powyższej przebudowy odbędzie się 

kosztem i środkami własnymi Veolia Energia Poznań S.A, a prace budowlane związane z realizacją 

przebudowy nie są objęte zakresem Przedmiotu Zamówienia.  

Prace projektowe i wykonawcze skoordynować z Veolia i wykonywać zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi do projektowania sieci i węzłów cieplnych. 

Dodatkowo wszelkie działania realizowane w ramach niniejszego zadania należy skoordynować 

z zamierzeniami  inwestycyjnymi Veolia Energia Poznań S.A w szczególności: 

- przy ul. Wodnej zgodnie z warunkami:  TI/T/AK-likw1-et624/2019 z dnia 10.06.2019  

- przy ul. Wodnej zgodnie z warunkami:  TI/T/AK-likw1-et626/2019 z dnia 10.06.2019  

- przy ul. Wielkiej zgodnie z warunkami:  TI/T/AKC-likw8-2020 z dnia 20.01.2020  

- przy ul. Paderewskiego i Szkolnej. 

Założenia projektowe oraz harmonogram prac, modernizacji płyty Starego Rynku, musi 

uwzględniać możliwość wykonania wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie sieci i 

przyłączy cieplnych, w trakcie trwania inwestycji. 
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Prace należy skoordynować z przebudową innej infrastruktury na terenie rynku i ulic 

dochodzących . 

Przejścia rurociągów między budynkami należy skoordynować z istnalacjami wewnętrznymi i 

sieciami zewnętrznymi. W przypadku konieczności przebudowy fragmentu instalacji wewnętrznej 

w celu dostosowania jej np. wyskościowo do wyjść z budynku należy taką przebudowę 

przewidzieć w wycenie prac. W szczególności należy przewidzieć przejście rurociągów przez 

projektowaną toaletę miejską. 

Zadanie przewiduje budowę rurociągów stalowych czarnych  bez szwu zgodnych z normą  PN-EN 

10216-2+A2: 2009 ze stali P235GH preizolowanych w zakresie średnic DN40-DN125. Wszystkie 

urządzenia, armatura i przewody rurowe muszą wytrzymać ciśnienie robocze 1,6 MPa przy 

temperaturze 130st.C. Należy stosować armaturę PN25 wg normy PN-EN 12516-1. Na Rurociągach 

stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem i masa butylową z korkami do 

wtopienia. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne. Sieć wykonać wraz 

z systemem alarmowym impendancyjno-impulsowym umożliwiającym kontrolę ciepłociągu za 

pomocą induktorowego miernika rezystancji izolacji oraz przenośnego reflektometru impulsów. 

Instalacja alarmowa powinna być połączona w pętlę. 

Szczegółowe wytyczne materiałowe oraz wykonania robót zgodnie ze specyfikacją wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Projekt powinien uwzględniać etapowanie prac skoordynowane z pozostałymi branżami. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

a) opis techniczny z określonymi zasadami wykonania i robotami podlegającymi odbiorom 

technicznym 

b) plan sytuacyjny z protokołem ZUD-u, 

c) mapa stanu prawnego z określoną trasą sieci. 

d) wyniki badań gruntu z zaznaczeniem poziomu wód gruntowych (o ile to konieczne). 

e) profil sieci, ) schemat montażowy. 

g) schemat instalacji alarmowej. 

h) przekrój wykopu. 

i) studnie i komory na sieci cieplnej, 

j) specyfikacja materiałów. 

k) szczegóły rozwiązania kolizji (przycisków, przewiertów, połączeń różnych technologii), 

l) punkt włączenia - rysunek komory podziemnej lub włączenia do sieci napowietrznej, 

m) projekt powinien precyzować producenta rur preizolowanych, 

n) projektant przed wystąpieniem o Warunki zabudowy do Urzędu Miejskiego lub złożeniem 

dokumentacji w ZUD jest zobowiązany do zatwierdzenia trasy rurociągu w Wydziale Inżynierii i 

Ekonomiki Dystrybucji Ciepła VEOLIA Poznań S.A. W tym celu należy w VEOLIA Poznań S.A. złożyć 

2 egzemplarze planu sytuacyjnego i 1 egzemplarz mapy stanu prawnego celem zatwierdzenia, 

o) dla inwestycji realizowanych przez VEOLIĘ Poznań S.A na etapie opiniowania dokumentacji 

technicznej w VEOLII należy dostarczyć zgodę właściciela na realizację inwestycji na jego gruncie, 

Dla inwestycji sieciowych polegających na przełożeniu istniejących sieci należących do VEOLII 

Poznań S.A. należy zawrzeć na etapie opiniowania dokumentacji umowę na przełożenie sieci 

regulującą sprawy formalno-prawne pomiędzy inwestorem, Właścicielem terenu 

p) opiniowanie dokumentacji technicznej do zaopiniowania należy złożyć w VEOLIA Poznań SA 2 

egzemplarze dokumentacji technicznej oraz wersję elektroniczną zawierającą opis w formacie 
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Microsoft Word, rysunki w formacie AutoCad 2004, plan sytuacyjny w formacie tif oraz dodatkowo 

plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesiona projektowaną trasą sieci cieplnej. 

Dla inwestycji sieciowych realizowanych przez inwestora zewnętrznego należy złożyć 3 egz. 

dokumentacji. 

3.5.4 Sieci i przyłącza gazowe 

Podczas opracowywania projektu rewaloryzacji płyty Starego Rynku, na obszarze objętym 

opracowaniem, należy przewidzieć budowę sieci gazowej  zgodnie z pismem Nr 

PSGPO.ZMSM.430.4011.102354.19.GP z dn. 25-09-2019 r.  W związku z koniecznością rozwiązania 

kolizji z inną projektowaną infrastrukturą sieciową zaproponowano korektę niektórych tras 

projektowanej sieci. 

  

Zakłada się wykonanie sieci pierścieniowej wokół rynku wraz z odejściami do ulic 

przyległych do rynku zgodnie załączonym do warunków technicznych schematem. Zakłada się 

wymianę istniejących przyłączy gazowych zgodnie z częścią rysunkową. 

  

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

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) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

  

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570). 

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST_IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu 

Gazowego”. 

  

Lokalizowanie gazociągów 

Lokalizacja gazociągów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

i ich usytuowanie, obowiązującym w dniu uzgodnienia dokumentacji. 

  

Minimalne przykrycie gazociągów układanych pod powierzchnią ziemi powinno wynosić: 

− 0,8 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz 

  

w trawnikach, chodnikach lub poboczach dróg publicznych, 

− 0,6 m dla przyłączy gazowych, 

− 1,0 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych. 

  

W przypadku jezdni dróg publicznych lub torów kolejowych odległość pionowa mierzona od 

górnej zewnętrznej ścianki gazociągu rozdzielczego, przyłącza lub rury osłonowej powinna 

wynosić nie mniej niż: 

− 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni, − 1,5 

m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego, 

− 0,5 m do rzędnej dna przydrożnego rowu odwadniającego lub rowu odwaniającego tory. 

− 1 m do rzędnej dna cieku wodnego o ile władający nie wyda ostrzejszych warunków. 
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Gazociągi należy lokalizować w sposób umożliwiający prowadzenie prac remontowych, 

eksploatacyjnych i ich rozbudowę. W uzasadnionych przypadkach w zależności od granicy 

przemarzania gruntu, rodzaju materiału i innych warunków głębokość posadowienia może zostać 

określona indywidualnie 

  

Odległości gazociągów od podziemnej infrastruktury i obiektów terenowych 

Przy zbliżeniach gazociągów do podziemnej infrastruktury (elementów uzbrojenia terenu) 

odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia 

terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m. 

  

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

obowiązującym w dniu uzgadniania dokumentacji oraz wskazaniami innych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego i obiektów terenowych. Lokalizacja kurków głównych powinna być 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

  

Stosowanie rur osłonowych i przepustowych 

Rury osłonowe i przepustowe, przy realizacji sieci gazowych, mogą być wykonywane, z różnych 

materiałów: PE, PA, stali (izolowane - gdy osłonowe). Rury osłonowe powinny być wykonane z rur 

o tym samym zastosowaniu, jak rura przewodowa. Rury osłonowe wykonane z rur PE powinny być 

koloru pomarańczowego. 

Podstawowymi zasadami stosowania rur osłonowych, montowanych na gazociągach są: 

− instalowanie ich tylko tam, gdzie jest to wymagane lub uzgodnione przez właścicieli pozostałej 

infrastruktury technicznej, 

− nie wymaga się przeprowadzania powykonawczych prób ciśnieniowych rur osłonowych, − nie 

wymaga się obligatoryjnego uszczelniania końcówek rur osłonowych, ani też montażu i 

wyprowadzania z nich na zewnątrz instalacji wentylacyjnej, 

− średnica rury osłonowej powinna być minimum dwie dymensje większa od rury przewodowej, 

ale taka by zapewnić możliwość jej montażu na rurze przewodowej i ewentualne wypełnienie 

przestrzeni międzyrurowej, np. środkiem izolującym termicznie o odpowiedniej grubości, gdy jest to 

taką potrzebą uzasadnione, 

− przy skrzyżowaniach gazociągów z ciekami wodnymi, przy ich przekraczaniu powyżej poziomu 

wody, konieczne jest stosowanie ustawionych centrycznie względem rury przewodowej stalowych 

rur osłonowych (na rurze przewodowej powinny być nałożone pierścienie dystansowe 

zapewniające osiowe położenie rury) i izolacji termicznych, natomiast jeżeli gazociąg jest 

podczepiony lub ułożony w konstrukcji mostu lub kładki tak, że jest chroniony przed nadmiernym 

nagrzewaniem i/lub promieniowaniem UV, to stosowanie izolacji termicznej nie jest konieczne, 

− przy przejściach gazociągów przez tereny skażone związkami chemicznymi, które powodują 

korozję naprężeniową w rurach polietylenowych, należy stosować rury osłonowe a przestrzenie 

międzyrurowe wypełniać masą iniekcyjną, 

− w przypadkach równoczesnego pełnienia funkcji rury osłonowej i przepustowej instalowanej 

metodami przecisku, przewiertu sterowanego, itp. zaleca się by w przypadku PE rura osłonowa 

posiadała wzmocnienia warstwami ochronnymi np. płaszcz PP, a w przypadkach rur stalowych 

wzmocnioną izolację i była klasy ciśnieniowej co najmniej takiej, jak rura przewodowa. 

  

Zasady powyższe nie dotyczą przypadków stosowania rur osłonowych, gdy instalowane są one 

nie na gazociągach, lecz na innych przewodach infrastruktury podziemnej, np. na kablach 
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elektrycznych czy telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach winny obowiązywać odrębne 

przepisy (wytyczne) branżowe uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami. 

  

Określenie stref kontrolowanych i szerokości pasa eksploatacyjnego 

Szerokość strefy kontrolowanej winna wynosić dla gazociągów i przyłączy o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym (MOP): 

− do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m 

− powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2,0 m 

  

Włączenia nowo wybudowanego gazociągu do istniejącego gazociągu, są pracami 

gazoniebezpiecznymi. Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez lub pod 

nadzorem służb Operatora, zgodnie z rozporządzeniem 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. 

  

Dobór materiałów dla gazociągów 

Do budowy gazociągów i przyłączy należy stosować rury polietylenowe klasy PE 100 i klasy PE 100 

RC SD17,6 oraz SDR11 dla średnic Dz63 lub mniejszej, wzmocnione zewnętrzną dodatkową 

powłoką ochronną z materiału termoplastycznego. 

  

Dobór armatury 

Armatura zaporowa i upustowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. W miejscu połączenia z istniejącą siecią należy 

przewidzieć pełny węzeł zasuw.  

 

Projektując i budując sieć gazową z tworzyw sztucznych zaleca się stosowanie armatury zaporowej 

i upustowej w postaci: 

● kurków sferycznych, 

● zasuw (zalecane szczególnie dla dużych średnic). 

Lokalizację zasuw uzgodnić z Gestorem. 

 

Przyłącza gazowe 

 

Wszystkie przyłącza zakończyć szafką z kurkiem głównym. Na odejściu od sieci głównej 

przewidzieć zasuwy odcinające do zabudowy w ziemi.  

 

 Szczegółowe wytyczne materiałowe oraz wykonania robót zawarto w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu. 

3.5.5 Odwodnienie i retencjonowanie wód deszczowych  

Projekt budowlany odwodnienia i retencjonowania wód deszczowych należy wykonać w oparciu 

o warunki techniczne DW/IBM/959/81370/2020 IBM/80-2/2017/2020 z 27.10.2020r z ich późniejszymi 

aktualizacjami.  

Projekt musi być spójny z koncepcją architektoniczną przebudowy płyty Starego Rynku. 

Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego oraz być uzgodniony w dziale 

technicznym Gestora sieci. 
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Trasę projektowanego uzbrojenia należy opracować na mapach do celów projektowych i 

uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej. 

Projekt należy skoordynować je z: 

- projektowaną nową koncepcją drogową, zagospodarowania, oświetlenia oraz zasilania płyty 

Starego Rynku, 

- opracowanym projektem przebudowy uzbrojenia wod.-kan. Zgodnie z warunkami technicznymi 

DW/IBM/959/24726/2019 IBM/80-2/492/2019 z 26.04.2019r. 

- opracowywanym projektem modernizacji istniejących sieci i przyłączy gazowych zgodnie z 

planami inwestycyjnymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań (warunki techniczne: 

PSGPO.ZMSM.430.4011.102354.19.GP z dn. 25-09-2019). 

- planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi dotyczącymi sieci cieplnych w obrębie płyty 

Starego Rynku (pismo nr TI/T/AK-7.4-3589/2019 wydane przez Veolia S.A.) 

-projektowaną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną 

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowaniem Retencja.pl 

z 2017r. - wariant 4. 

Powyższe założenia dla deszczu nawalnego pozwalają oszacować max. spływ wód deszczowych 

na poziomie Qmax = ~1100 dm3/s  ( < 1200 dm3/s – wariant 4 Retencja.pl) 

W celu przejęcia wód deszczowych, na płycie Starego Rynku, zakłada się następujące uzbrojenie: 

1. Od strony ulicy Paderewskiego, należy wykonać poprzeczne koryto odwodnieniowe. 

Zakłada się wykonanie betonowego (beton C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym) 

odwodnienia liniowego poprzecznego z rusztem żeliwnym kratowym klasy E600. 

Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczyć płytę Starego Rynku, z uwagi na duży spadek jezdni, 

przed niekontrolowanym napływem wód deszczowych spływających ulicą od strony Palcu 

Wolności. 

2. Od strony ulicy Zamkowej, przy zbiegu ulic Zamkowa / Rynkowa, należy wykonać 

poprzeczne koryto odwodnieniowe. 

Zakłada się wykonanie betonowego (beton C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym) odwodnienia 

liniowego poprzecznego z rusztem żeliwnym kratowym klasy E600. 

Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczyć płytę Starego Rynku, z uwagi na duży spadek jezdni, 

przed niekontrolowanym napływem wód deszczowych spływających ulicą od strony Zamku 

Królewskiego. 

Zakłada się budowę kanalizacji deszczowej w ulicach dochodzących do rynku będących w 

zlewni projektowanych zbiorników retencyjnych. Należy przewidzieć wymianę istniejących 

wpustów oraz podłączenie wszystkich rynien na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Należy przewidzieć rozdział przyłączy sanitarnych i deszczowych. 
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3. Płyta Starego Rynku. 

Na płycie Starego Rynku, zgodnie z opracowaną koncepcją architektoniczną oraz drogową, 

należy wykonać ciąg odwodnień linowych spinających obszar całego Rynku w jeden układ 

odwadniająco – retencyjny. Pierścień odwodnienia liniowego będzie dodatkowo połączony, 

ciągami odwodnień liniowych biegnących w ulicy Baptysty Quadro oraz Różany Targ. 

Na etapie planowania rozmieszczenia koryt, należy unikać kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a w 

przypadku wystąpienia kolizji, istniejące uzbrojenie przebudować w sposób umożliwiający 

pełnienie dotychczasowych funkcji. Odwodnienie liniowe należy wykonać w postaci szczeliny bez 

rusztu.  Szczelina ma być wykonana z żeliwa klasy F900 oraz wyposażona w ukryte wewnątrz 

zabezpieczeniem przed wpadaniem obcasów. 

Odwodnienie szczelinowe należy zabudować na korycie z tworzywa PE-PP, o żebrowanej 

strukturze. Koryto, oprócz funkcji odwadniającej, musi jednocześnie pełnić funkcję retencyjną.  

Zakładana minimalna retencja z 1 metra odwodnienia wynosi V=0,17m3, co dla długości całego 

układu pozwoli na możliwości retencyjne na poziomie V=90m3. 

Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczyć się przed przepełnieniem układu podczas deszczu 

nawalnego. 

W przypadku braku innej możliwości w celu odciążenia istniejącego układu kanalizacji 

ogólnospławnej znajdującego się na terenie płyty Starego Rynku, a co za tym idzie zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia cofki w piwnicach kamienic przylegających do Rynku, niektóre rury spustowe 

od strony płyty Rynku należy podłączyć do projektowanych koryt retencyjnych obsługujących 

odwodnienia szczelinowe. Rury spustowe, przed podłączeniem do układu retencyjnego, należy 

wyposażyć w rewizje i kosze osadnikowe. 

Dla umożliwienia lepszego serwisu, ciągu odwodnień szczelinowych, należy przewidzieć 

systemowe odwodnienia punktowe (wpusty) z rusztami żeliwnymi szczelinowymi klasy F900. 

Rozmieszczenie wpustów musi umożliwiać bezproblemowe serwisowanie kanałów retencyjnych. 

Przy rozmieszczaniu wpustów nie należy przekraczać maksymalnego rozstawu między 

sąsiadującymi wpustami wynoszącego 50m (wstępnie założona liczba wpustów ≥10). 

Istniejące wpusty drogowe na terenie płyty Starego Rynku przewidziano do likwidacji. 

Dla ulic dochodzących do płyty Starego Rynku nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia – 

pozostają istniejące wpusty drogowe, które należy wymienić na nowe i dostosować do 

projektowanej nawierzchni oraz krawężników.  

Całość systemu odwodnienia płyty tworzy jeden układ. 

Wodę zebraną z odwodnień liniowych i szczelinowych, zgodnie ze spadkiem płyty Rynku, należy 

skierować, na separatory związków ropopochodnych zlokalizowanych przed odpływami do 

zbiorników retencyjnych. Należy zastosować stalowy separator z osadnikiem i 5-krotnym by-

passem. Minimalna przewidywana wydajność separatora qnom=120 dm3/s / qmax=600dm3/s. 
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Pozwoli to na podczyszczenie pierwszego deszczu niosącego największy ładunek zanieczyszczeń 

oraz zabezpieczy układ (dzięki by-passowi) w momencie wystąpienia deszczu obliczeniowego.  

Wodę deszczową z separatorów należy skierować na układ dwóch podziemnych zbiorników 

retencyjnych, połączonych ze sobą w jeden układ retencjonowania.  Minimalna pojemność 

retencyjna wynosi 1165m3 (zgodnie z opracowaniem dla wariantu 4 Retencja.pl).  Uwaga: Ze 

względu na brak miejsca na powiększenie zbiorników retencyjnych dopuszcza się uzyskanie 

brakującej pojemności retencyjnej poprzez zastosowanie retencji kanałowej.  

 Zabezpieczenie układu odwodnień liniowych przed przepełnieniem. 

W projekcie odwodnienia, należy przeprowadzić weryfikację analizy spływu wód podczas 

przepełnienia, projektowanego układu odwadniającego. Ze wstępnie przeprowadzonej analizy 

wynika, że najniższym punktem na płycie Rynku jest południowo-wschodni narożnik o rzędnej 58,17 

m.n.p.m. W tym miejscu zgromadzi się woda w przypadku przepełnienia układu. 

W celu zabezpieczenia układu, przed przepełnieniem, należy przewidzieć przelewy awaryjne, w 

rejonie południowo – wschodnim, umiejscowione w najwyższym punkcie koryt odwodnień 

liniowych. Przelewy należy podłączyć bezpośrednio ze zbiornikiem retencyjnym. 

Odprowadzenie wód deszczowych zgromadzonych w zbiornikach retencyjnych. 

Odprowadzenie wód ze zbiorników retencyjnych należy przewidzieć za pomocą 

pompowni wyposażonej w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) o wydajności docelowej każdej 

z pomp min. 100dm3/s. Praca pomp naprzemienna. 

Zgodnie z opinią Aquanet S.A. zgromadzona woda w zbiornikach retencyjnych, docelowo będzie 

odprowadzana, poprzez nową sieć kanalizacji deszczowej do starego koryta rzeki Warty.  

Tymczasowo, do czasu wybudowania wyżej wymienionego docelowego uzbrojenia, zrzut wód 

należy przewidzieć do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Wielkiej na wysokości 

skrzyżowania z ul. Ślusarską. Dopuszczalna maksymalna ilość wód odprowadzanych do układu 

ogólnospławnego nie może przekroczyć 50dm3/s. 

Pompy w pompowni, dobrane na pracę docelową, do czasu wybudowania planowanego 

uzbrojenia należy ustawić na max. wydajność dopuszczalnego rzutu określonego przez Gestora 

sieci, czyli 50dm3/s. 

Zabezpieczenie układu zbiorników retencyjnych przed przepełnieniem. 

Dla zabezpieczenia przed przepełnieniem układu, w zbiornikach retencyjnych należy 

przewidzieć przelewy awaryjne. Zrzut wód z przelewów awaryjnych odprowadzić do kanału 

ogólnospławnego w ul. Woźnej  na skrzyżowaniu z ul. Klasztorną (zgodnie z częścią rysunkową). 

Dopuszczalną wielkość zrzutu awaryjnego wód deszczowych, sposób jego rozwiązania należy 

potwierdzić u Gestora sieci, na co należy uzyskać zgodę. 

Retencjonowanie wód deszczowych do celów podlewania zieleni. 

W celu umożliwienia retencjonowania wód deszczowych, w celu wykorzystania ich do 

podlewania terenów zielonych, na terenie Starego Rynku, należy przewidzieć min. dwa zbiorniki 
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retencyjno-przepływowe zasilane wodą z rynien. Tak, aby zbiorniki były uzupełniane w momencie 

wystąpienia pierwszego deszczu, a nadmiar wód deszczowych (niewykorzystanych) wracał do 

układu. 

Zbiorniki należy wyposażyć w pompy podłączone do zaworów do podlewania zieleni. 

Rozmieszczenie zaworów na płycie Starego Rynku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

tworzenia projektu. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie wody wodociągowej – system 

zaworów przełączających sterowanych poziomem wody w zbiorniku (przełączenie na podlewane 

bezpośrednio z wody wodociągowej w przypadku braku wody z zbiorniku). 

Na rurociągach odpływowych ze zbiorników należy zastosować klapy zwrotne. 

Wytrzymałość zbiorników na obciążenie należy potwierdzić odpowiednimi obliczeniami 

statycznymi. 

Budowa kanalizacji deszczowej w kanale technologicznym 

W związku z ograniczoną ilością miejsca w ul. Ratuszowej i Różany Targ przewidziano budowę 

zbiorczego kanału technologicznego, w którym swój przebieg będzie miała też kanalizacja 

deszczowa. 

 Dostęp do kanału technologicznego należy zapewnić z poziomu gruntu. Zakłada się budowę 

studni rewizyjnej przed włączeniem sieci do kanału.  

Ze względów bezpieczeństwa materiał do budowy sieci wewnątrz kanału powinien wykluczyć 

całkowicie wyciek gazów z sieci do wnętrza kanału technologicznego (PE zgrzewane lub  GRP SN 

min. 5000). Kanał należy wyposażyć w system detekcji gazów oraz system zdalnej kontroli 

wycieków. 

 Kanał wykonać jako szczelny aby nie dochodziło do infiltracji wód gruntowych do kanału. 

Wszystkie przejścia rurowe wykonać jako szczelne. 

Na kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej  prowadzonej w kanale technologicznym należy 

zamontować czyszczaki rewizyjne   z  owalną  pokrywą  dopasowanego  do  średnicy  kanału  i 

parametrach  technologicznych równym zastosowanej rurze. Umiejscowienie czyszczaka zgodnie 

z częścią rysunkową.  

Wszystkich włączeń bocznych do głównego kanału jako włączenie pod kątem 45 stopni. 

 Wymagania odnośnie uzbrojenia i zastosowanych materiałów: 

 Materiał sieci kanalizacji deszczowej. 

Sieć kanalizacji deszczowej budować z rur o średnicy minimum DN400mm. 

Materiał sieci kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi: „Projektowanie, 

wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy, wymagania ogólne, 

wydanie AQUANET S.A. wrzesień, 2020r.”- „Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w 

obszarze działania AQUANET S.A.”. 
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● Rury z żywic poliestrowych GRP wzmacniane włóknem szklanym z piaskiem kwarcowym o 

parametrach: 

o Sztywność obwodowa rur min. SN10000 

o Klasa ciśnienia PN1; 

o Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej maks. k = 0,016mm; 

o Połączenie za pomocą złączek systemowych. 

Odcinki przewidziane do realizacji metodą bezwykopową należy wykonać rurą przeciskową GRP 

SN min.: 320000. 

● Rury z tworzyw termoplastycznych: 

o z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U,– klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z 

tego samego materiału) strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN 

≥ 8). 

o z polipropylenu o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej wg obliczeń 

wytrzymałościowych, lecz nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN ≥ 8), 

o polipropylenu strukturalnej budowie ścianek, z tego samego bazowego materiału, o sztywności 

obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN ≥ 8), 

● Rury z polimerobetonu, 

Wykonane z kruszywa kwarcowego o zrożnicowanym uziarnieniu i żywicy poliestrowej, 

posiadające odporność na agresywność środowiska chemicznego w zakresie pH 1 ÷ 10. 

Przewody mogą być układane metodą otwartego wykopu lub metodą bezwykopową. Łączniki 

nierdzewne ze stali minimum typu 1.4571 X6CrNiMoTi 17122. W uzasadnionych technicznie i 

ekonomicznie przypadkach zaleca się stosowanie metody bezwykopowej, z zastosowaniem rur o 

parametrach wytrzymałościowych wg obliczeń. 

● Rury kamionkowe: 

- obustronnie glazurowane 

- wewnętrznie glazurowane 

- nieglazurowane 

Rurociągi tłoczne wykonać z: 

●  PE SDR 17 PN10 

● Żeliwo sferoidalne dla ścieków- ciśnieniowe 

Uwaga dobór rurociągów należy potwierdzić odpowiednimi obliczeniami statycznymi. Przy 

doborze rurociągów należy uwzględnić duże zasolenie wód gruntowych, dobór potwierdzić 

stosownymi dokumentami.  

Rury ochronne: 

W przypadku konieczności wykonania zbliżenia do istniejących obiektów, w szczególności  

zabytkowych oraz  istniejących i projektowanych sieci,  należy stosować tworzywowe rury.  

Przykładem zastosowania jest pokazane w koncepcji zbliżenie kanalizacji deszczowej do 

Pręgierza.  
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W przypadku konieczności posadowienia  rurociągów powyżej strefy przemarzania należy je 

ocieplić. W przypadku konieczności prowadzenie rurociągu w warstwach konstrukcyjnych 

nawierzchni należy je obetonować w sposób zachowujący nośność nawierzchni. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. 

Na sieci kanalizacyjnej przewidziano betonowe studnie rewizyjne włazowe dla kanałów do 

DN500mm studnie DN1000mm, dla kanałów DN600mm studnie DN1200mm, dla kanałów 

DN800mm studnie DN1500mm, prefabrykowane z elementów betowych z betonu klasy C35/45, 

składające się z podstawy studni (dennicy) z kinetą (kineta z betonu min. kl. C50/60), wykonanej 

jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego (dopuszcza się wykonanie kinety in-situ), 

ze szczelnymi przyłączami w postawie studni (alternatywnie – zintegrowana uszczelka, 

wyprofilowane gniazdo, przejście szczelne). Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 

elastomerowe, zakończone konusem (zwężką), pierścieniami wyrównawczymi z tworzyw 

sztucznych lub betonowych i włazem żeliwnym. 

Dopuszcza się zabudowę studni zintegrowanych DN1200. Studzienki w całości są wykonane z 

materiału GRP. Składają się one z rur wraz ze zintegrowanym kanałem GRP. Ich wewnętrzna i 

zewnętrzna powierzchnia jest gładka i odporna na korozję. 

Po wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem sieci dopuszcza się zastosowanie studni tworzywowych 

Dz600 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy z kinetą tworzywową 

prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach 

kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatę techniczną IBDiM, w 

przypadku gdy studnie będą zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich studni 

zlokalizowanych w jezdni zainstalować stożki lub inne elementy odciążające. W przypadku gdy 

wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem studni wykonać przepad 

zewnętrzny. Możliwość stosowania tzw. "fajek" kanalizacyjnych (zamiast studni kaskadowych) na 

instalacji kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Gestorem. 

W studniach należy stosować stopnie złazowe rozmieszczone w pionie co 0,25m do 0,30m 

wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem 

asfaltowym/bitumicznym. Dopuszczalne jest stosowanie drabinek złazowych zgodnie z normą PN-

EN 14396:2006. Szczelność studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Włazy żeliwne 

typu ciężkiego klasy co najmniej D400 wyposażone w zatrzask, zawias i uszczelkę gumową. 

Studzienki wodno-ściekowe z wpustem ulicznym, wykonać prefabrykatem betonowym o średnicy 

min. 500mm. Studzienki muszą być wyposażone w osadnik o głębokości min. 500mm. Studzienki 

ściekowe połączyć z kanałami głównymi przykanalikami DN 150mm o spadku min 0,8%, DN200mm 

o spadku min 0,5%, DN250mm o spadku min 0,4%.. Studzienki uliczne wyposażyć w kraty ściekowe 

D400. 

Każdą ze studni typowych należy obetonować betonem klasy C12/15 grubości 20cm. Każdą ze 

studni należy wyposażyć w betonowy pierścień odciążający gr. 20cm z betonu klasy C35/45. 

Studnie należy posadowić na płycie betonowej z betonu C12/15 o grubości minimum 15cm. 

Przy doborze studni oraz innych  elementów betonowych należy uwzględnić duże zasolenie wód 

gruntowych, dobór potwierdzić stosownymi dokumentami.  

Odwodnienia liniowe w ulicy Paderewskiego oraz od strony ulicy Zamkowej. 

http://www.hobas.pl/przewodnik-inzyniera/material-grp.html
http://www.hobas.pl/przewodnik-inzyniera/material-grp.html
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Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać dokumenty 

stwierdzające ich zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 1433. 

Korpus koryta ma być wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka 

cementu, kwarcu i włókna) o parametrach minimalnych ujętych w poniższej w tabeli. Krawędzie 

koryt mają być wykonane z żeliwa o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu, 

zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na każdą 

stronę koryta. 

Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt (system zatrzaskowy, 

nie dotyczy krawędzi żeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 

8 gwintowanych otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Koryta 

wyposażone w ścianki czołowe na końcach. 

Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające 

dobrą przyczepność z podbudową betonową. 

Klasa wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = F900. 

Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433. 

Na środku odwodnienia należy zastosować systemową odpływową studnię osadnikową 

wyposażoną w ocynkowany osadnik. 

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą, muszą być wyposażone w 4 

pionowe trzpienie zabezpieczające przed pionowym i poziomym przesuwaniem rusztów. 

Mocowanie rusztów - zatrzaskowe w 8 punktach na każdy metr bieżący koryta oraz śrubowe w 8 

punktach na każdy metr bieżący odwodnienia. 

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi 

przez producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-wpust. Po 

zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale elastyczną masą 

uszczelniającą. 

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować 

materiały o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne 

dokumenty Zamawiającemu w celu zatwierdzenia. 

Koryto 

Długość 1000 mm 

Szerokość całkowita 490 mm 

Szerokość hydrauliczna 400 mm 
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Wysokość całkowita 540 mm 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 1383 cm2 

Masa koryta 248,14 kg/m 

Ruszt żeliwny, kratowy, czarny, kl. E600 

Długość 500 mm 

Szerokość 477 mm 

Wysokość 40 mm 

Powierzchnia wlotowa 1634 cm2/m 

Masa 30 kg 

  

Odwodnienia liniowe szczelinowe na płycie Starego Rynku. 

Materiały stosowane do wykonania kanałów retencyjno-odwodnieniowych ze 

zintegrowanym adapterem i rusztem żeliwnym GGG 50 (EN-GJS-500-7) z powłoką KTL muszą 

posiadać dokumenty stwierdzające ich zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień 

liniowych tj. PN EN 1433. Należy bezwzględnie zastosować kanały posiadające funkcję retencji 

wody deszczowej. 

Zakładana minimalna retencja z 1 metra odwodnienia wynosi V=0,17m3. 

Korpus kanału ma być wykonany z tworzywa PE-PP o żebrowanej strukturze, którego górną część 

stanowić będzie adapter wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG-50 (EN-GJS-500-7) wyposażony 

w zintegrowaną szczelinę wlotową o wzorze podłużnym. Całość musi odpowiadać parametrom 

minimalnym ujętym w poniższej tabeli. 

Dno oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską 

betonową. Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz 

wyprofilowanie umożliwiające wykonanie odpływu dolnego. 

Uwaga:  

W ramach zadania przewidziano zastosowanie odwodnieni o nietypowych kątach gięcia co 

powinno być uwzględnione w wycenie prac. 

Klasa wytrzymałości korpusu po zabudowie  F900. 
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Minimalna wytrzymałość na temperaturę stałą 80 st. C. 

Minimalna wytrzymałość na temperaturę chwilową 95 st. C. 

Nasiąkliwość korpusu kanału = 0%. 

Znakowanie zgodnie z EN 1433. 

Jako elementy rewizyjno – serwisowe należy zastosować systemowe odwodnienia punktowe 

(wpusty) z rusztami żeliwnymi szczelinowymi klasy F900 oraz adapterami do podłączenia koryt. 

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi 

przez producenta/dostawcę materiałów. Łączenie kanałów za pomocą systemu pióro-wpust. 

Wymiary kanału retencyjno-odwodnieniowego PE-PP na płycie Starego Rynku bez ulic: Jana 

Baptysty Quadro, Różany Targ, Ratuszowej 

Kanał retencyjno-odwodnieniowy PE-PP , szczelina 6 mm, KTL, kl. F900 

Długość minimalna 

1000 

mm 

Minimalna szerokość całkowita 432 mm 

Minimalna szerokość hydrauliczna 300 mm 

Minimalna wysokość całkowita 950 mm 

Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 1714 cm2 

Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 129 cm2 

Masa koryta z rusztem 24,0 Kg/m 

 

Wymiary kanału retencyjno-odwodnieniowego PE-PP w ulicach Jana Baptysty Quadro, Różany 

Targ, Ratuszowej. 

Kanał retencyjno-odwodnieniowy PE-PP , szczelina 6 mm, KTL, kl. F900 

Długość 

1000 

mm 
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Szerokość całkowita 256 mm 

Szerokość hydrauliczna 200 mm 

Wysokość całkowita 665 mm 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 790 cm2 

Masa koryta 14,0 Kg/m 

  

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty 

Zamawiającemu w celu zatwierdzenia. 

Separatory związków ropopochodnych. 

Wody deszczowe zebrane przez odwodnienie liniowe zostaną skierowane do dwóch separatorów 

związków ropopochodnych z osadnikami SP1 i SP2. Separator SP1 zlokalizowany będzie przed 

zbiornikiem retencyjnym ZB1 na wschodniej płycie rynku, separator SP2 przed zbiornikiem 

retencyjnym ZB2 w północno zachodniej stronie rynku. Minimalna przepustowość 1 separatora 

wynosi Qn = 120 l/s, maksymalna Qmax = 600 l/s. Separatory posiadają 5-cio krotny by-pass 

wewnętrzny. Doprowadzenie i wylot wody z separatorów rurami DN600mm. Z uwagi na duże 

zasolenie wód gruntowych separatory zostaną wykonane z polipropylenu. Urządzenie składać się 

będzie z trzech komór: osadnikowej, wkładu koalescencyjnego i separacyjnej. Przewiduje się płytę 

odciążającą z betonu zbrojonego zabezpieczoną przed agresywnym zasoleniem. Płyta 

odciążająca musi wystawać przynajmniej po 0.5m poza obrys separatora i opierać się 

bezpośrednio na otaczającym ją gruncie. Zbiornik separatora zostanie wzmocniony dodatkowymi 

żebrami wewnątrz, aby uniknąć zgniecenia w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej. 

Celem zakotwiczenia separatorów zastosowane zostaną odporne na zasolenie geokraty, od 

górnej krawędzi separatora z wywinięciem na boki. 

Separator musi wykazywać wysoki stopień oczyszczania ścieków deszczowych: 

- zawartość substancji ropopochodnych na wyjściu z separatora < 5 mg/l 

- sprawność oczyszczania – 99,88% 

Montaż i zabudowę separatora należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla 

danych warunków gruntowych i głębokości posadowienia urządzenia. 

Urządzenie musi posiadać fabryczne uchwyty transportowe 

Separator koalescencyjny z osadnikiem i 5-krotnym by-passem 
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Materiał PP   

Przepustowość nominalna 120 l/s 

Przepustowość maksymalna 600 l/s 

Pojemność separatora 10780 l 

Pojemność osadnika 14380 l 

Pojemność gromadzenia ropopochodnych 

/tłuszczu 

2075 l 

Długość zewnętrzna 8100 mm 

Szerokość zewnętrzna 2500 mm 

Wysokość całkowita 2600 mm 

 

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty 

Zamawiającemu w celu zatwierdzenia. 

 Zbiorniki retencyjne wód opadowych. 

Woda z separatorów zostanie skierowana na podziemne zbiorniki retencyjne ZB1 i ZB2. Z uwagi na 

duże zasolenie wód gruntowych zbiorniki wykonane zostaną z rur GRP. -dla technologii 

wykopowej, zbiorniki - rury GRP zgodnie z normą  PN / EN 14364 i posiadające ważną aprobatę 

techniczną zaświadczającą,  że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w normie . 

Ponadto ze względu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny być wykonane 

wyłącznie z żywicy z poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję  i 

piasku kwarcowego, bez  żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie 

sztywności początkowej min. SN10000 N/m2  i długoterminowej nie mniej niż SN50 6000N/m2, ( dla 

Sn 16000 - SN50 9600N/m2), ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników 

systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki) . Powyższe parametry 

muszą być potwierdzone deklaracją zgodności z normą, a parametry nie określone w normie 

muszą być potwierdzone  aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej). Współczynnik 

średni chropowatości nie większy niż 0,012 mm potwierdzone badaniami niezależnego 

laboratorium. Wytrzymałość na ścieranie korundem wg CEN/TR po 200 tys. cykli  średnio mniej niż 

0,2 mm. 

Do każdego zbiornika przewidziane zostaną 4 zejścia DN1200mm. Zwieńczenia zbiorników GRP   do 

wykopu wykonane na bazie rur z żywic poliestrowych  zbrojone włóknem szklanym ciągłym i 

ciętym (rozproszonym) ECR z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węglanu 
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wapnia). Materiał odporny na korozję. Muszą posiadać Aprobatę IBDiM, nadbudowy z płytami 

odciążającymi z betonu C40/50 z uszczelnieniem EPDM przeznaczonym do rur GRP. Wyrób musi 

posiadać Aprobatę IBDiM 

Zbiornik ZB1 zlokalizowany po wschodniej stronie Starego Rynku o parametrach: 

-     2 rury GRP o średnicy 3700mm, każda o długości 31m połączone ze sobą łącznikami 

montażowymi. 

-         Pojemność czynna zbiornika Vc = ok 648m3 

-         Doprowadzenie wody rurą DN600mm 

-         Odprowadzenie wody rurą DN400mm 

-         Przelew awaryjny DN200mm skierowany do kanalizacji ogólnospławne  

Zbiornik ZB2 zlokalizowany w północnej części Starego Rynku o parametrach: 

-    2 rury GRP o średnicy 3000mm, każda o długości 27m połączone ze sobą łącznikami 

montażowymi. 

-         Pojemność czynna zbiornika Vc=ok 370m3 

-         Doprowadzenie wody rurą DN600mm 

-         Odprowadzenie wody rurą DN400mm 

Wody ze zbiorników zostaną odprowadzone do pompowni wód deszczowych. 

Należy przewidzieć kotwienie zbiorników. Kotwienie wykonać z materiałów odpornych na 

wysokie zasolenie wód gruntowych. W przypadku braku kotwienia należy przedstawić stosowne 

obliczenia statyczne zbiorników ZB1 i ZB2. 

 Pomiar przepływu na przelewie awaryjnym ze zbiornika ZB1 

Na przelewie awaryjnym ze zbiornika ZB1 zainstalowany zostanie pomiar przepływu wód 

odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej.  

Dobór przepływomierza należy dokonać po wykonaniu szczegółowego bilansu wód opadowych. 

Zestaw pomiarowy składał się będzie z elektromagnetycznej głowicy pomiarowej i przetwornika 

umieszczonych w studni pomiarowej DN2000mm. Pomiar ilości ścieków dokonywany będzie w 

przedziale od 10% do 100% wypełnienia ściekami deszczowymi przekroju rury DN200mm. 

Przepływomierz stanowi zamknięty układ pomiarowy. Bezpośrednio przed czujnikiem zostanie 

zainstalowana prostka kołnierzowa z wewnętrzna redukcją, a za czujnikiem przepływu zostanie 

zamontowana wyczystka kołnierzowa z wewnętrzną redukcją i podbiciem. Przed i za pomiarem 

przepływu przewiduje się montaż zasuw odcinających. 

Urządzenia przetwarzające dane z czujnika i przekazujące je do centrum zarządzania zostaną 

zamontowane w studni pomiarowej. 
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W celu zapewnienia poprawnej pracy przepływomierza rurociąg musi być ułożony ze spadkiem 

nie większym niż 1%. 

Warunki pracy: 

●  Temperatura procesowa: od 0oC do 60oC 

●  Temperatura otoczenia: od -40oC do 65oC 

●  Stopień ochronności puszki łączeniowej: IP 68 

● Wymagane pierścienie uziemiające 

● Podłączenie elektryczne wykonywane wg dyrektywy VDE 0100 lub wg stosownych 

przepisów krajowych. 

Zbiorniki retencyjne wód opadowych do podlewania zieleni. 

W pobliżu terenów zielonych zlokalizowane zostaną zbiorniki retencyjno-przepływowe ZB3 (w 

północno wschodniej części rynku) i ZB4 (w południowo zachodniej części rynku). Zbiorniki zasilane 

zostaną wodą z rynien, będą przechwytywały pierwszy deszcz, a w przypadku większych opadów 

nadmiar wód będzie z powrotem odprowadzany do układu. 

Są to zbiorniki podziemne wykonane metodą rotomouldingu z polietylenu. Zbiorniki będą szczelne, 

trwałe zgodnie z PN-EN 12566-3, nieulegające odkształceniom. Pojemność zbiorników wynosi min. 

7.5m3. Wymiary zewnętrzne zbiorników: 3500 x 2040 x 2695mm, średnica wewnętrzna nadbudowy 

650mm. Właz kanałowy żeliwny D400 z pierścieniem odciążającym. 

Wlot DN150mm i wylot DN200mm wody deszczowej zlokalizowany w nadbudowie zbiornika. Na 

wlocie zostanie zamontowany filtr, a wylot zasyfonowany. W przypadku braku wody deszczowej 

w zbiorniku woda zostanie uzupełniana z sieci wodociągowej, doprowadzonej przewodem PE 

40mm. Kontrola poziomu wody w zbiorniku będzie zapewniona dzięki sterownikowi, który na 

bieżąco będzie monitorował stan napełnienia i przesyłał informacje do centrum zarządzania. 

Sterownik będzie odpowiadał za dopuszczanie wody wodociągowej do ustalonego poziomu 

wody w zbiorniku, w przypadku braku opadów, dzięki czemu zbiornik nigdy nie będzie pusty. 

Monitorowany zostanie poziom wody. Natomiast poziom osadu należy monitorować poprzez 

otwarcie zbiornika i ocenę wizualną. 

W zbiornikach zostaną zainstalowane pompy zatapialne podłączone do zaworów do podlewania 

zieleni. 

Parametry pomp do podlewania zieleni: 

● Max wysokość podnoszenia: h= 40m 

● Max wydatek: q= 3000 l/h 

● Max wysokość zasysu: 8m 

● Max długość zasysu: 12m 

● Max głębokość zanurzenia: 5m 

● zapotrzebowanie mocy: 1.1kW 

Średnica wlotu do pompy: 1” 

Średnica króćca tłocznego: ¼”  

W studzienkach DN600mm na odpływie ze zbiorników ZB3 i ZB4 zostanie zainstalowana klapa 

zwrotna DN200mm końcowa. 
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W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty 

Zamawiającemu w celu zatwierdzenia. 

Przepompownia wód deszczowych. 

Wody ze zbiorników retencyjnych ZB1 i ZB2 zostaną odprowadzone za pomocą pomp 

zatapialnych zamontowanych w pompowni wód deszczowych zlokalizowanej w północno-

wschodniej części Starego Rynku. 

W pompowni zamontowane zostaną 2 pompy pracujące naprzemiennie. 

 Parametry pomp: 

Pompy przeznaczone do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych i 

szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowania ścieków surowych podczyszczonych, 

osadów czynnych, osadów gnilnych oraz wody deszczowej itp. Swobodny przelot pompy 80 mm. 

Wirnik i korpus pompy jest wykonywany z żeliwa szarego  ZL250 (1 wyk. materiałowe). Przy doborze 

pompowni należy mieć na uwadze bardzo duże zasolenie wód w rejonie rynku. 

● Pompy przeznaczone do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych 

i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowania ścieków surowych 

podczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych oraz wody deszczowej itp. 

Swobodny przelot pompy f80 mm. Ze względu na bardzo duże zasolenie wód , Elementy 

pompy takie jak wirnik, pokrywa wlotowa i korpus tłoczny wykonany ze stali GX 5, co 

pozwoli na optymalne wydłużenie trwałości pompy. 

● Docelowo pompy pracowały będą z wydajnością 360 m3/h-100 l/s i podnoszeniem 

Hc=13,2 mSW w układzie naprzemiennym , gdzie jedna pompa stanowi rezerwę 100%.  Do 

czasu wybudowania planowanego uzbrojenia pompy będą pracowały na wydajności 

180 m3/h ,z podnoszeniem Hc=7,2 m SW. Parametry te zostaną osiągnięte za pomocą 

zastosowania w układzie sterowniczym falownika ,żeby osiągnąć wymagane parametry  

praca każdej  pompy zostanie przystosowana do pracy na częstotliwości 35Hz 

● Maksymalna godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa 

● od maksymalnego dopływu ścieków o 10 % - 20%. Zalecane 20 %. 

● Pojemność czynną komory czerpnej należy obliczyć z ilości cykli pracy pompy lub pomp w 

ciągu godziny. Zalecana ilość cykli 8–12 c/h (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

po uzgodnieniu z Aquanet SA - 6 c/h). Do projektu załączyć obliczenia pojemności czynnej 

komory przepompowni. 

● Pompy należy montować na podwójnych prowadnicach z rur grubościennych. Stal nie 

gorsza jak 1.4301. 

● Należy stosować pompy do ścieków wyposażone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia 

silnika agregatu pompowego a także w czujnik zawilgocenia komory agregatu. 

● Moc na wale P2: 18.0kW 

● Sprawność pompy w punkcie pracy: 71.6% 

● Średnica przyłącza tłocznego DN125mm 

● Moc znamionowa silnika elektrycznego: 22.0kW 

●  Prędkość obrotowa silnika: 981obr/min 

●  Klasa ochrony: IP68 

● Ochrona przed przegrzaniem i zawilgoceniem silnika  
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Parametry zbiornika pompowni: 

● Zbiornik pompowni o wymiarach 3000x8200mm z betonu C35/45 klasa ekspozycji betonu: 

XC4, XD3, XS3, XF4, XA1, XA2, XA3. 

● Wysokość całkowita: h= 7.7m 

● Wysokość martwa: h= 0.89m 

● Pojemność retencyjna: Vc= 9 m3 

● Wysokość retencyjna: h= 1.3 m 

Wyposażenie pompowni: 

● Na kanalizacji ciśnieniowej należy stosować jako armaturę odcinającą zasuwy nożowe 

oraz zawory kulowe do ścieków. Guma NBR do ścieków, korpusy urządzeń zabezpieczone 

powłoką antykorozyjną o grubości min. 250 m. Należy montować króćce do płukania 52 

z ręcznym zaworem kulowym oraz trójnik „obrócone Y”, stal nie gorsza jak 1.4301. 

● Konstrukcja układu technologicznego winna umożliwić obsługę zasuw nożowych (zamknij, 

otwórz) z poziomu terenu. 

● Do zasuw i zaworów zwrotnych musi być dostęp obsługi (w razie potrzeby wykonać 

podesty/pomosty z kratą. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

● Podesty, pomosty, stopnie złazowe itp. muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową. 

● Przy przejściach przez ściany należy stosować przejścia szczelne łańcuchowe. 

● Włazy min. 80x80cm lub 80cm 

● Wszystkie obiekty przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego muszą być wentylowane 

zgodnie z wymogami dla tego typu obiektów (Dz. U. 93.96.437 i Dz. U. 93.96.438). Na etapie 

wstępnym projektowania należy uzgodnić w Aquanet SA przyjęte rozwiązania w tym 

zakresie. 

Przyjęto rurociąg tłoczny zewnętrzny o średnicy DN315mm. 

Dobór pompowni zweryfikować na etapie projektu budowlano-wykonawczego po wykonaniu 

szczegółowych obliczeń hydraulicznych. 

Projekt musi uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego oraz być uzgodniony w dziale 

technicznym Gestora sieci. 

Przepompownia musi być wykonana, jako kompletne urządzenie i posiadać gwarancję jednego 

producenta. 

Zasilanie pompowni musi odbywać się z dwóch źródeł (podstawowego i rezerwowego). 

Zasilaniem podstawowym – źródło z energetyki zawodoej (stacja MST znajdująca się najbliżej 

projektowanego obiektu), zasilaniem rezerwowym agregat prądotwórczy. Należy przewidzieć 

dodatkowe gniazdo trójfazowe umożliwiające jego podłączenie oraz przełącznik „zasilanie 

podstawowe/Agregat”. 

Instalacje wewnątrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane 

w komorze czerpnej muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1.4301. 

Monitorowanie 

Retencjonowanie oraz odpompowywanie wód deszczowych należy wyposażyć w zintegrowany 

system monitoringu, który będzie umożliwiał przekazywanie danych, wizualizację stanów pracy  do 
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centrum zarządzania. Sygnały z czujników będą przesyłane do sterownika, który za pomocą 

modułu GSM/GPRS będzie wysyłał sygnały do centrum nadzoru operatora infrastruktury. Centrum 

nadzoru wraz z operatorem instalacji nadzorowanej zostanie wyłonione w terminie późniejszym. W 

związku z ograniczeniem możliwości lokalizacji urządzeń w szafach zewnętrznych, sterowniki z 

modułem transmisyjnym można instalować na przykład w studniach teletechnicznych kanału 

technologicznego 

Zbiorniki retencyjne należy wyposażyć w zintegrowany system monitorgu z przekazem danych na 

stanowisko operatora KSNT (komputerowy System Nadzowy Technicznego) w zakresie 

 

• ciągłego monitorowania stanu wód w zbiornikach retencyjnych ZB1 i ZB2 oraz 

przekazywania informacji o aktualnym stanie napełnienia zbiorników, 

• ciągłego monitorowania stanu wód w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni 

oraz przekazywania informacji o maksymalnym stanie napełnienia zbiorników 

• pomiaru ilości wody zrzucanych za pomocą przelewu awaryjnego- przepływomierz. 

• monitorowania stanu zanieczyszczenia (osadu) zbiorników retencyjnych ZBI i ZB2 

monitorowania stanu zanieczyszczenia (osadu) zbiorników retencyjnych do podlewania 

zieleni. 

 

Do mierzenia poziomu w zbiornikach należy zastosować ultradźwiękowy miernik poziomu z 

wyjściem 4- 20mA, zasilany napięciem 24VDC. Sygnał analogowy poziomu podłączyć do modułu 

wejść analogowych sterownika PLC, ekranowanym kablem ziemnym (dotyczy to również innych 

kabli z sygnałem analogowym). Ekran uziemić w szafie ze sterownikiem PLC. Miernik poziomu o 

stopniu, ochrony min. IP67 musi być przystosowany do warunków zewnętrznych. 

 

Na podstawie bieżącego pomiaru poziomu wód opadowych należy wyliczyć w sterowniku PLC, 

ile m3 znajduje się aktualnie w zbiorniku. Objętość tę należy prezentować lokalnie na ekranie 

panela HMI oraz na ekranie stanowiska KSNT. 

 

Monitorowanie zbiorników będzie polegało na kontroli stanu napełnienia wodą (sondy poziomu), 

pomiaru ilości zrzucanej wody poprzez przelew awaryjny (przepływomierz elektromagnetyczny), 

monitorowanie osadu (sonda ultradźwiękowa). Sygnały z czujników będą przesyłane do 

sterownika, który za pomocą modułu GSM/GPRS będzie wysyłał sygnały do centrum nadzoru 

operatora infrastruktury. 

Monitoring poziomu wody zbiornikach oparty będzie o zastosowanie w każdym z nich sondy 

poziomu cieczy. Należy zastosować sondy głębokości przystosowane do wody zanieczyszczonej 

solą do zimowego utrzymania dróg. 

● Wewnątrz zbiornika należy stosować przewody do surowych warunków – duże zasolenie 

wód. 

●  Sonda zawieszona na kablu 

● Błąd podstawowy 0,1% 

● Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 

● Komunikacja MODBUS 

Dodatkowo poziom minimalny i maksymalny w zbiornikach monitorowany będzie poprzez 

zastosowanie łączników pływakowych. 
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W celu umożliwienie odczytu poziomu ścieków deszczowych w zbiorniku przy ewentualnej awarii 

systemu monitoringu w każdym ze zbiorników należy zamontować wyskalowaną listwę pomiarową 

wykonaną z materiału odpornego na retencjonowane w zbiornikach ścieki. 

 

Urządzenia podczyszczające wody opadowe -separatory należy wyposażyć w zintegrowany 

system monitoringu z przekazem danych na stanowisko operatora zakresie: 

 

• monitorowania poziomu osadu w osadnikach separatorów 

• monitorowania stanu zanieczyszczenia separatorów. 

Monitorowanie separatorów polegać będzie na montażu odpowiednich czujników: 

● Czujnik przepełnienia- zawieszany czujnik swobodnie ponad zwierciadłem cieczy, którego 

rolą jest kontrola poziomu ścieków lub przepływu wstecznego. Wykrywa on różnice 

pomiędzy wodą i powietrzem. Stopień ochrony IP68, wykonanie stal nierdzewna, temp. 

Otoczenia: -35oC do +60oC, zgodność z dyrektywami: 2004/108/WE wg EN 61000-6-2, 

EN61000-6-3. 

● Czujnik poziomu oleju montowany w cieczy, wykrywa on różnice pomiędzy powietrzem i 

wodą oraz pomiędzy wodą i olejem. Nie wykrywa różnicy pomiędzy powietrzem i olejem. 

Stopień ochrony IP68, wykonanie stal nierdzewna, temp otoczenia od -20oC do +60oC, 

zgodność z dyrektywami: 2004/108/WE wg EN 61000-6-2, EN61000-6-3. 

●  Sygnalizator monitorujący: 

o     grubość warstwy; sygnalizacja osiągnięcia zadanego procenta maksymalnego 

gromadzenia oleju/benzyny 

o    Przepełnienie cieczy w separatorze 

o    Obniżenie poziomu cieczy w separatorze np. przy powstaniu nieszczelności 

o    Grubości warstwy osadu 

Sygnalizator będzie przekazywał informacje do centrum zarządzania. Stopień ochrony IP20, temp 

otoczenia od -20oC do +60oC, zgodność z dyrektywami: EMC 2004/108/WE wg EN 61326-1:2006, 

EN-61000-6-4:2007, NE 21:2007, LVD 2006/95/WE wg EN 50178:1997, 94/9/WE wg EN60079-0:2009, 

EN60079-11:2007, EN60079-26:2007. Montaż sygnalizatora w obudowie IP65 do zastosowań 

zewnętrznych i w wilgotnych pomieszczeniach. 

 

Przepompownię wód opadowych należy wyposażyć w zintegrowany system monitoringu 

z przekazem danych na stanowisko operatora w zakresie. 

 

W pracy przepompowni należy monitorować następujące poziomy zwierciadeł wody opadowej: 

• maksymalny awaryjny, maksymalny czynny, 

• minimalny czynny, 

• minimalny awaryjny (zabezpieczenie przed suchobiegiem). Zabezpieczenie pomp przed 

suchobiegiem powinno działać w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. 

 

Do pomiaru poziomów oraz w sterowaniu pracą przepompowni wód opadowych w układzie 

automatyki zastosować sondę hydrostatyczną. Dla poziomów max awaryjne i min. awaryjne 

zainstalować niezależne pływakowe sygnalizatory poziomu wód opadowych (gruszki). 
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W układzie sterowania należy stosować z wyszczególnione sposoby sterowania przepompowni, 

wybierane za pomocą przełącznika rodzaju pracy: 

 

0 - sterowanie wyłączone 

1- sterowanie ręczne miejscowe przyciskami dla wszelkiego rodzaju prób urządzeń przepompowni 

2– sterowanie automatyczne realizowane będzie od poziomów zaprogramowanych w sterowniku 

przy zastosowaniu ciągłego analogowego pomiaru poziomu. 

W przypadku uszkodzenia (awarii) sterownika lub sondy pomiarowej układ sterowania przechodzi 

w tryb tzw. Sterowania awaryjnego zrealizowany z wykorzystaniem niezależnych sygnalizatorów 

poziomu (gruszek) usytuowanych na poziomie minimum awaryjnego (zabezpieczenie przed 

suchobiegiem) oraz maksimum awaryjnego a w przypadku tłoczni ścieków na poziomie minimum 

i maksimum roboczego. 

Układ taki pozwala na klikudniową smoczynną pracę przepompowni do chwili usunięcia awarii 

aparatury automatyki. 

Algorytm sterowania przepompownią ścieków: 

• poziom maksymalny awaryjny- włączenie pompy drugiej i sygnalizacji o stanie awaryjnym 

(optyczna) 

• poziom maksymalny czynny – włączenie pompy 

• poziom minimalny czynny- wyłączenie pompy 

• poziom minimalny awaryjny- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem- następuje 

blokada pracy pomp i włączenie sygnalizacji o stanie awaryjnym (optyczna). 

 

Urządzenia i aparatura automatyki muszą być zasilane przez UPS, aby zapewnić bezprzerwowe 

zasilane w czasie przełączania zasilania podstawowego na rezerwowe oraz zapewnić przesłanie 

do dyspozytorni informacji o zaniku napięcia zasilającego przepompownie lub tłocznię ścieków. 

 

Uwaga 

 

W AOUANET przyjęto jako standard, dla układów związanych z obsługą sieci kanalizacyjnej 

sterowniki PLC firmy Schneider Electric np - rodziny TWIDO lub równoważne, wskaźniki pływakowe 

SARIN SLI0, SL20 lub MICROBET MAC3 lub równoważne, sondy hydrostatyczne APLISENS SG25S lub 

równoważne, przepływomierze elektromagnetyczne z grupy ABB lub równoważne. 

Wykaz sygnałów przekazywanych z przepompowni wód opadowych na stanowisko operatora 

KSNT: 

 

• sygnalizację pracy i awarii agregatów pompowych 

• sygnalizację zawilgocenia lub nieszczelności pomp, ( jeśli pompy są fabrycznie 

wyposażone w takie zabezpieczenie) 

• sygnalizację rodzaju sterowania AUTO/RĘCZNE. 

• sygnalizację stanu zasilania oraz przejścia z zasilania podstawowego na rezerwowe, 

• sygnalizację poziomu minimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika), 

• sygnalizację poziomu maksimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika). 

• sygnalizację otwarcia drzwi szafki zasilająco-sterowniczej i komory czerpnej przepompowni 

• ciągły pomiar poziomu zwierciadła wód opadowych w przepompowni 

• czasy pracy pomp naliczane w sterowniku PLC przepompowni. 

 

Transmisja danych: 
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Do transmisji danych między przepompownią. separatorami i zbiornikami retencyjnymi, 

a Komputerowym Systemem Nadzoru Technicznego na stanowisku operatora należy wykorzystać 

modemy GSM z transmisjąa GPRS. 

 

Uwaga: 

 

W AQUANET S.A przyjęto jako standard modem GSM/GPRS typu ModCom W1 firmy ATREM lub 

równoważny. 

 

Transmisja danych z przepompowni, separatorów i zbiorników retencyjnych do KSNT powinna 

odbywać się w następujących trybach: 

 

• Cyklicznie co jakiś ustalony czas KSNT nawiązuje łączność z obiektem objętym 

monitoringiem pracy urządzeń i sprawdza stan pracy urządzeń. Parametry technologiczne 

i stany pracy urządzeń musza być wizualizowane na ekranie monitora centrum zarządzania 

transmisją 

• w dowolnym momencie, łączność z obiektem objętym monitoringiem pracy urządzeń 

może nawiązywać operator z centralnej dyspozytorni i odczytać na wizualizacji objęte 

transmisją parametry technologiczne i stany pracy urządzeń, 

• w przypadku powstania stanu awaryjnego w obiekcie zostanie zainicjowane połączenie z 

KSN centrum zarzadzania transmisją. Operator centralnej dyspozytorni zobaczy na 

monitorze KSN stan pracy obiektu objętego monitoringiem pracy urządzeń wraz ze stanem 

awaryjnym, który to połączenie wywołał 

 

 Podstawowe wymagania dotyczące zawartości opracowań projektowych 

Przy tworzeniu opracowania projektowego należy wykonać wszelkie niezbędne bilanse 

oraz obliczenia. Bilanse oraz obliczenia hydrauliczne powinny być przygotowane w formie 

edytowalnej, przedstawione w sposób umożliwiający prześledzenie toku obliczeń i osiągnięcia 

wyniku końcowego, tj. parametrów technicznych istniejących i programowanych urządzeń, 

obiektów i sieci kanalizacyjnych. 

Należy przedstawić między innymi: 

● bilanse wód opadowych i roztopowych dla stanu obecnego oraz docelowego; 

● analizy możliwości przejęcia spływu wód deszczowych, z danej powierzchni, przez dane 

odcinki rusztów odwodnień liniowych; 

● stopień wypełnienia hydraulicznego poszczególnych odcinków kanałów; 

● dobór osadnika oraz separatora związków ropopochodnych; 

● dobór wielkości zbiorników retencyjnych oraz sposobu monitorowania; 

● dobór przelewów awaryjnych z odwodnień liniowych do zbiornika retencyjnego, w 

momencie przepełnienia układu; 

● dobór wielkości zbiorników do podlewania zieleni oraz sposobu sterowania ich 

napełnieniem; 

● obliczenia hydrauliczne wraz z doborem średnic programowanych kanałów 

grawitacyjnych i rurociągów tłocznych; 

● dobór przepompowni ścieków oraz sposobu jej sterowania; 

dobór głównych przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych do kanalizacji 

ogólnospławnej oraz sposób ich opomiarowania i monitorowania. 
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3.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

3.6.1 Sieci elektroenergetyczne 

W niniejszym dokumencie opisano podstawowe założenia dotyczące rozwiązań i 

standardów jakie mają spełniać instalacje i sieci elektryczne. Szczegółowe parametry i założenia 

dla instalacji należy określić na etapie projektu opracowanego przez Wykonawcę. Dokumentacja 

wykonawcza przygotowana przez Wykonawcę może zawierać rozwiązania równoważne do 

zaproponowanych, o tych samych lub nie gorszych parametrach technicznych. Istnieje możliwość 

zmiany materiałów na inne, odpowiadające formie i charakterystyce technicznej.  

Obszar objęty niniejszym opracowaniem obejmuje płytę Starego Rynku oraz fragment 

uliczek dochodzących do rynku (obszar do pierwszego skrzyżowania): 

- ul. Franciszkańska 

- ul. Paderewskiego 

- ul. Szkolna 

- ul. Wrocławska 

- ul. Świętosławska 

- ul. Wodna 

- ul. Woźna 

- ul. Wielka 

- ul. Żydowska 

- ul. Wroniecka 

- ul. Rynkowa 

- ul. Zamkowa. 

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w zakresie 

sieci i instalacji elektroenergetycznych. Wszelkie instalacje i sieci elektroenergetyczne kolidujące z 

projektowaną nawierzchnią terenu zostaną przebudowane / zdemontowane. 

Zakres zadania obejmuje następujące elementy instalacji elektroenergetycznych: 

● wymiana istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, należącej do ENEA 

Operator Sp. z o.o.; 

● wymiana istniejącej instalacji oświetlenia (zewnętrznej linii oświetleniowej), 

należącej do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., budowę drugiej, wewnętrznej linii 

oświetlenia oraz wykonanie instalacji zasilającej oprawy do iluminacji kamienic (na 

elewacjach kamienic), fontann i pozostałych obiektów przewidzianych do 

iluminacji. 

● odtworzenie istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, należącej do ZDM 

Poznań  

● przebudowa istniejącej linii oświetlenia płyty rynku, należącej do ENE Oświetlenie 

● budowa nowej, wewnętrznej linii oświetleniowej wokół kwartału śródrynkowego 

● instalację iluminacji oświetlenia płyty rynku; 

● miejską stację transformatorową; 

● zasilanie złącz imprez masowych; 

● zasilanie urządzeń w terenie; 

● kanalizacje kablowe: 

- kanalizacja SN ENEA Operator, 

- kanalizacja nN ENEA Operator, 

- kanalizację miejską (dla potrzeb zasilania oświetlenia płyty rynku i uliczek do 

niego dochodzących, iluminacji, zasilania złącz imprez masowych oraz 

zasilania urządzeń w terenie); 

● umartwienia i demontaże; 
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● instalację zasilania tymczasowego; 

● instalacja ochrony przeciwporażeniowej; 

● instalacja ochrony przepięciowej; 

Przed przystąpieniem do prac projektowych oraz wykonawstwa należy dokonać szczegółowej 

wizji w terenie wraz z identyfikacją wszystkich istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych, 

znajdujących się w obrębie zakresu opracowania, a także zapoznać się z następującymi 

dokumentami: 

● Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator: 

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA 

Operator nr 23893/2019/OD5/RR1 z dn. 13.08.2019 r. dla zasilania imprez 

masowych z mocą przyłączeniową 260 kW 

- Warunki likwidacji kolizji nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn. 08.06.2020 r. 

dotyczące wymiany płyty Starego Rynku w miejscowości Poznań Stary 

Rynek  wraz z przyległymi ulicami 

● Warunki techniczne wydane przez ENEA Oświetlenie: 

- Warunki techniczne nr wtp/003/2020 z dn. 27.01.2020 r., dotyczące 

usunięcia kolizji sieci oświetlenia i iluminacji w ramach przebudowy płyty 

Starego Rynku w Poznaniu.  

● „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” opracowana przez Studio DL. 

● „Masterplan Oświetlenia Poznania” w trakcie opracowywania przez Studio DL. 

 

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna 

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w zakresie instalacji 

elektroenergetycznych. Wymianie podlegać będą: 

● istniejąca infrastruktura należąca do ENEA Operator Sp. z o.o.; 

● istniejąca infrastruktura podziemna oświetlenia należąca do ENEA Oświetlenie Sp. 

z o.o., poza słupami oświetleniowymi wokół płyty rynku, dla których należy 

wykonać projekt i realizację ich podwyższenia o 2m wraz z doborem i wymianą 

opraw oświetleniowych zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Studio DL 

będącą załącznikiem nr 2.2 do PFU. Dobór opraw uzgodnić z ENEA Oświetlenie sp. 

z o.o. , Miastem Poznań i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Zdemontowane 

istniejące oprawy zewnętrznej linii oświetleniowej należy protokolarnie przekazać 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  

 

Natomiast odtworzeniu podlegać będą: 

● istniejąca infrastruktura  oświetlenia należąca do ZDM Poznań. 

 

Nowoprojektowana infrastruktura obejmie: 

● zasilanie złącz imprez masowych; 

● zasilanie iluminacji płyty rynku; 

● zasilanie urządzeń w terenie. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu będzie podlegać demontażowi. Demontaże dotyczą wszystkich sieci, 

zarówno czynnych, jak i nieczynnych. Przed przystąpieniem do prac projektowych oraz 
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wykonawstwa należy dokonać szczegółowej wizji w terenie wraz z identyfikacją wszystkich 

istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych, znajdujących się w obrębie zakresu opracowania. 

 

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia terenu może nie obejmować wszystkich instalacji 

podziemnych. W związku z powyższym wszystkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone 

przekopami kontrolnymi, z kolei urządzenia podziemne powinny zostać poddane inwentaryzacji, 

należy zawiadomić ich użytkowników. W przypadku niezinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych, kolidujących z zamierzeniem Inwestora,  należy wystąpić do gestora sieci o wydanie 

warunków technicznych likwidacji kolizji, a następnie dokonać przebudowy.  

 

Wszystkie urządzenia / elementy instalacji podlegające demontażowi należy przed rozpoczęciem 

prac bezwzględnie odłączyć spod napięcia zasilającego. Wszystkie zdemontowane instalacje / 

elementy instalacji należy przekazać Inwestorowi/Operatorowi. Możliwość wykorzystania 

zdemontowanych instalacji / elementów instalacji należy każdorazowo uzgodnić z Inwestorem / 

Operatorem. W razie wątpliwości Wykonawca każdorazowo skonsultuje się z Inwestorem / 

Operatorem bądź z przedstawicielem Inwestora /Operatora. Wszelkie urządzenia i elementy 

instalacji elektroenergetycznych nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a ujawnione podczas 

prowadzenia prac rozbiórkowych należy zdemontować po wcześniejszych uzgodnieniach z 

Inwestorem. 

 

W czasie prowadzenia prac demontażowych należy segregować i oddzielać materiały szkodliwe, 

które wymagają spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i następnie utylizacji, np. 

świetlówki.  

 

Transport demontowanych materiałów należy prowadzić na bieżąco, w miarę postępu prac 

rozbiórkowych nie dopuszczając do zalegania w/w elementów na terenie inwestycji. 

W czasie prowadzenia prac demontażowych wykonawca jest zobowiązany do: 

● segregowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów, w szczególności 

materiałów szkodliwych 

● odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz unieszkodliwiania materiałów 

szkodliwych zgodnie z wymaganiami: Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 129, 

poz.92 z 2006 r.  późn. zm) oraz Ustawy o Odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.) 

oraz obowiązujących przepisów i dyrektyw europejskich 

W przypadku gdy jakikolwiek z elementów istniejącej infrastruktury nie podlegający 

rozbiórce zostanie naruszony lub uszkodzony w wyniku prac demontażowych, należy go w sposób 

trwały przywrócić do stanu pierwotnego, wykorzystując w tym celu materiały o zbliżonych, lecz nie 

gorszych parametrach. 

Podczas robót rozbiórkowych należy przestrzegać i respektować przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

● stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

● stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

● zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie zastosowane do rozbiórki urządzenia będą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

znaku bezpieczeństwa, wymagane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Roboty będą 

wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi i dokumentacją. 

 

Sieci elektroenergetyczne Enea Operator Sp. z o.o.  
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Zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn. 08.06.2020 r. 

istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z rewaloryzacją płyty Starego Rynku i 

przeprowadzonymi ustaleniami należy zaprojektować wymianę sieci elektroenergetycznej w 

obrębie inwestycji. Usunięcie kolizji należy wykonać  poprzez wykonanie nowych odcinków linii 

kablowych zgodnie z wykazem zawartym w wyżej wymienionych warunkach oraz aktualną 

standaryzacją ENEA Operator Sp. z o.o.  

W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie nowych warunków 

przyłączenia konieczna będzie zmiana warunków likwidacji kolizji, która spowoduje zmiany w 

rozprowadzeniu sieci elektrycznych, a także może skutkować koniecznością ujęcia dodatkowych 

złączy lub szafek kablowych.  

Istniejące złącza kablowe ZK-1, ZK-3 oraz szafki kablowe wymienić na nowe zgodnie  z 

aktualną standaryzacją ENEA Operator Sp. z o.o.  

Istniejące kable należy zdemontować i przekazać operatorowi.  

 

Zasilanie 

Obszar objęty opracowaniem zasilany jest obecnie z istniejących stacji transformatorowych MST-

1572, MST-320, MST-968, MST-321, MST-957. Zakres opracowania nie obejmuje ingerencji w istniejący 

sposób zasilania odbiorów. W zakresie znajduje się rozprowadzenie sieci w obrębie planowanej 

inwestycji. 

 

Kable średniego napięcia SN 15 KV 

 

Usunięcie kolizji należy wykonać poprzez wykonanie nowych odcinków linii kablowych. Kable 

średniego napięcia prowadzone będą w nowobudowanej kanalizacji kablowej. Projektuje się 

budowę kanalizacji kablowej wykonanej z rur osłonowych karbowanych ∅160 (np. DVK). 

Nowobudowaną kanalizację przedstawiono na modelu BIM. Przejścia kabli pod drogą czy kolizji z 

istniejąca infrastrukturą podziemną, kable układać w rurach osłonowych typu RHDPE, DVR czy 

DVK(H). 

Należy zastosować kable typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm2 - 1x240/25mm2 (12/20 kV/kV). 

Ostateczne przekroje określić na etapie projektu w porozumieniu z operatorem oraz zgodnie z 

warunkami likwidacji kolizji nr OD5/MU1/K/2020/257. 

Propozycję prowadzenia kanalizacji SN przedstawiono na modelu BIM. Ostateczną trasę 

kanalizacji należy określić na etapie projektu, po uzgodnieniu z ENEA Operator. Trasy 

skoordynować międzybranżowo.  

Do łączenie kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wytłaczanej należy 

stosować mufy prefabrykowane, nasuwane lub zimnokurczliwe ze złączkami aluminiowymi 

śrubowymi z łbami zrywającymi wykonanymi wg standardu DIN 46 267, wypełnionymi pastą 

stykową. Zestaw powinien zawierać wszystkie komponenty wymagane do montażu mufy i ich 

instrukcję montażu. 

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) należy założyć trwałe oznaczniki 

wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5m (otworowanie oznacznika powinno 

umożliwiać jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w układzie poziomym). 

Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego. Na 

oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, oznaczenie linii zasilającej, typ i przekrój 

kabla, rok budowy oraz nazwę operatora sieci. 

Trasa linii kablowej musi być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru 

czerwonego (perforowaną) o szerokości 300 mm i grubości min. 0,5mm umieszczoną na wysokości 

do 25cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla.  
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Kable niskiego napięcia nN 0,4KV 

Usunięcie kolizji należy wykonać poprzez wykonanie nowych odcinków linii kablowych. Na 

potrzeby rozprowadzenia kabli niskiego napięcia projektuje się nowobudowaną kanalizację 

kablową wokół płyty rynku, wzdłuż każdej pierzei. Nowobudowaną kanalizację przedstawiono na 

modelu BIM. Projektuje się budowę kanalizacji kablowej wykonanej z rur osłonowych 

karbowanych ∅160 (np. DVK). Przejścia kabli pod drogą czy kolizji z istniejąca infrastrukturą 

podziemną, kable układać w rurach osłonowych typu RHDPE, DVR czy DVK(H). 

Zastosować kable nn typu NAY2Y-J (0,6/1kV). Ostateczne przekroje określić na etapie 

projektu w porozumieniu z operatorem. 

Propozycję prowadzenia kanalizacji nN przedstawiono na modelu BIM. Ostateczną trasę 

kanalizacji należy określić na etapie projektu, po uzgodnieniu z ENEA Operator.. Trasy 

skoordynować międzybranżowo. 

W przypadku konieczności łączenia nowych kabli z istniejącymi wychodzącymi daleko 

poza zakres opracowania należy stosować mufy termokurczliwe spełniające wymagania normy 

PN-EN 50393: 2015-03 ze złączkami aluminiowymi śrubowymi z łbami zrywającymi wykonanymi wg 

standardu DIN 46 267, wypełnionymi pastą stykową. Zestaw powinien zawierać wszystkie 

komponenty wymagane do montażu mufy i ich instrukcję montażu. 

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) należy założyć trwałe oznaczniki 

wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m (otworowanie oznacznika powinno 

umożliwiać jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w układzie poziomym). 

Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego. Na 

oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, oznaczenie linii zasilającej, typ i przekrój 

kabla, rok budowy oraz nazwę operatora sieci. 

Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) musi być oznaczona na całej 

długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną) o szerokości 300 mm i grubości 

min. 0,5 mm umieszczoną na wysokości od 25cm do 35cm względem powierzchni zewnętrznej 

kabla lub osłony kabla. W celu ograniczenia liczby awarii wynikających z uszkodzeń 

mechanicznych kabli, należy stosować dodatkową taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego 

(perforowaną) z nadrukowanym na czarno napisem o treści „UWAGA KABEL – na głębokości 

0,5÷1,0m, KABEL POD NAPIĘCIEM. 

Złącza kablowe oraz skrzynki kablowe 

 Istniejące złącza kablowe ZK-1, ZK-3 oraz szafki kablowe należy wymienić na nowe. 

Wymiana obejmie wszystkie istniejące złącza i skrzynki kablowe w obrębie zakresu opracowania, 

z wyłączeniem nowych, tj. niedawno wymienionych przez ENEA Operator skrzynek kablowych. 

Wymiana złącz kablowych zgodnie z aktualnymi standardami ENEA Operator Sp. z o.o., 

dostępnymi na stronie operatora oraz wyżej wspomnianymi warunkami likwidacji kolizji. Należy 

zastosować szafki i złącza wykonane w II klasie ochronności. Drzwiczki szafek i złącz winno się 

przystosować do zamknięcia wkładką z kluczem stosowanym przez operatora.  

ENEA Operator Sp. z o.o. dopuszcza możliwość stosowania złącz wnękowych za wejściami 

w kamienicach oraz możliwość adaptacji złącz istniejących poprzez ich remont (tj. wymianę 

aparatury, urządzeń, drzwiczek, podejść kablowych dla aktualnych przekrojów kablowych, a 

także odtworzenie elewacji w przypadku ingerencji w nią). W przypadku gdy istniejące złącze 

kablowe lub szafka kablowa znajdują się w dobrym stanie technicznym (były niedawno 

wymieniane) nie jest konieczna wymiana. 
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 W przypadku wymiany złącz i skrzynek kablowych na nowe, należy odtworzyć / utworzyć 

uziemienie złącz. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również odtworzenie elewacji, w 

przypadku złącz umiejscowionych na elewacjach.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych oraz wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji 

istniejących skrzynek i złącz kablowych.  

 

 

Uszczelnienia wodo- i gazoszczelne 

Wszelkie przejścia kabli i przewodów z zewnątrz do budynku (z gruntu) należy uszczelnić 

wodo- i gazoszczelnie. Dopuszcza się stosowanie uszczelnień różnych firm oraz w różnych 

technologiach pod warunkiem zachowania parametrów technicznych uszczelnienia np.: 

● uszczelnienia do zabetonowania, 

● uszczelnienia do przewiertów, 

● uszczelnienia za pomocą skręcanego łańcucha uszczelniającego, 

● wkłady uszczelniające 

Kanalizacja kablowa  

Trasy kabli nN i SN wokół płyty rynku oraz w ulicy Franciszkańskiej i Wrocławskiej realizowane będą 

za pośrednictwem kanalizacji kablowej wielootworowej. 

Kanalizacja kablowa składa się z rur karbowanych dwuściennych sztywnych uszczelnionych z 

HDPE, o częściowo zmiennej ilości otworów między studzienkami.  

Prostoliniowość przebiegu 

Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi obiektami przebiegać prostoliniowo. 

Uszczelnienie kanalizacji 

Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do ciągów kanalizacji i rurociągów 

wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. 

Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji w gardła studni należy uszczelnić w sposób trwały przez 

obmurowanie. Wloty pustych rur zabezpieczyć korkiem styropianowym. Po wprowadzeniu kabli 

otwory zabezpieczyć pianką poliuretanową z zastosowaniem przekładek zapobiegających 

nierównomiernemu i nadmiernemu rozprowadzeniu pianki. 

Studnie kablowe  

Studnie kablowe o wymiarach dostosowanych do ilości i typów kabli. Parametry 

wytrzymałościowe studni dostosowane do wytrzymałości nawierzchni, w której studnia jest 

zabudowana. Studnie kablowe segmentowe wykonane z tworzywa sztucznego. 
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Studnie projektuje się posadowić w wykopie z wyrównanym dnem za pomocą podsypki 

piaskowo-żwirowej o grubości 30 cm ułatwiającej odwodnienie studni. Podsypkę należy 

wyrównać i zagęścić. Po ułożeniu w dnie wykopu studni kablowej pozostałą do wypełnienia 

przestrzeń wykopu należy wypełnić piaskiem warstwami po ok. 30 cm. 

Poszczególne warstwy należy zagęścić do uzyskania wymaganej gęstości gruntu. 

Studnie kablowe projektuje się wyposażyć w osprzęt dodatkowy taki jak rury wsporcze. 

Rury wsporcze powinny być rozmieszczone wzdłuż ścian komory studni tak, by umożliwiały 

prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia oraz łatwe mocowanie kabli i 

złączy.  Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać zamek 

lub kłódkę zgodnie z wymogami operatora sieci. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny 

być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe 

(swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie. 

Wszystkie studnie należy wyposażyć w pokrywę i ramę dostosowane do wymogów 

wytrzymałościowych nawierzchni. Rzędną ułożenia pokryw studni kablowej dostosować do 

rzędnej projektowanej nawierzchni. Ramy i pokrywy wszystkich studni na płycie Starego Rynku oraz 

w ulicach przyległych, gdzie zaprojektowano wymianę nawierzchni, należy wypełnić materiałem 

brukarskim tak, aby tworzyły optyczną jedność z płytą rynku (muszą zostać wypełnione identyczną 

nawierzchnią).  

Tunel wieloprzewodowy w obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ 

W obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ zostanie zaprojektowany i wybudowany (opisany 

w dedykowanym ku temu punkcie) wspólny tunel techniczny, na potrzeby zlokalizowania w nim 

wszystkich proj. sieci uzbrojenia terenu.  

W przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej stacji MST-1572 z projektowanym tunelem 

wieloprzewodowym należy wystąpić do RD Poznań z koncepcją ewentualnej przebudowy stacji, 

celem przygotowania odrębnych warunków likwidacji kolizji.  

W przypadku stwierdzenia kolizji nowoprojektowanego tunelu ze złączami lub szafkami 

kablowymi, należy kolidujące urządzenia wymienić na nowe lub przestawić w miejsca niekolizyjne, 

a następnie odtworzyć dotychczasowy układ połączeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca 

w tunelu wszelkie urządzenia dodatkowe (np. złącza kablowe) należy projektować w studniach 

kanałów technologicznych (a nie w tunelu).  

 Należy zachować normatywne dopuszczalne odległości między sieciami wszystkich branż. 

Wyjścia rur / kabli z tunelu należy skoordynować na etapie projektu.  

Po wprowadzeniu jakichkolwiek rur do tunelu przestrzeń pomiędzy ścianą, a rurą należy 

dokładnie uszczelnić. Z jednej strony tunelu na potrzeby teletechniki i energetyki na całej jego 

długości należy zaprojektować stojaki, a na nich koryta kablowe o szer. 30 cm na potrzeby 

układania na nich projektowanych kabli elektroenergetycznych.  

Technologia układania kabli 

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 

zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami (N SEP 
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E-004). Kable układać linią falistą, z 3 - 4 % zapasem aby zapewnić kompensację kabla wynikającą 

z przesunięć gruntu. 

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi i innymi kablami stosować osłony rurowe. Na 

skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ulicznego ruchu kołowego stosować osłony 

rurowe AROT, przystosowane do trudnych warunków terenowych RS lub SRS, HDPE (o wysokiej 

gęstości) w pozostałych przypadkach – DVK. Na istniejących kablach stosować rury połówkowe 

PS 160. Przy wprowadzeniu kabli do osłon – uszczelnić przed uszkodzeniem. Wszystkie kable odkryte 

w trakcie wykopów, należy osłonić rurami połówkowymi. 

Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych 

skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą techniczną należy ręcznie wykonać przekopy 

poprzeczne celem dokładnej lokalizacji istniejących sieci i uniknięcia kolizji z nimi. W razie 

niemożności zachowania odległości od innych podziemnych urządzeń, zgodnych z powyższymi 

przepisami należy stosować osłony otaczające z osłon rurowych. 

Przepusty kablowe pod drogami zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Przed oddaniem kabla  do eksploatacji wykonać próby montażowe (pomiary izolacji, 

sprawdzenie ciągłości żył, próbę napięciową) oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną. Roboty związane z sieciami energetycznymi należy wykonywać pod nadzorem 

przedstawiciela Energetyki. Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci. 

Sieci należy układać zachowując wymagania normy N SEP E004, PN-75/E-05125 

„Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w całości, szczególnych norm 

branżowych elektrycznych, a także innych norm branżowych w zakresie dotyczącym zachowania 

odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Całość robót kablowych prowadzić zgodnie z 

normami, warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi. Prace w pobliżu napięcia 

prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

Przed przystąpieniem, a także w trakcie prac należy powiadamiać i uzgadniać z 

Inwestorem, oraz z przedstawicielem Zakładu Energetycznego: 

● terminy i czas rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac, 

● sposób prowadzonych prac, 

● niezbędnych odbiorów, pomiarów i prób, 

● zakończenia prac, 

● dopuszczeń do eksploatacji. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać i stosować się do warunków wydanych przez 

właścicieli lub zarządców urządzeń i sieci znajdujących się w terenie objętym opracowaniem. 

Sieci kablowe należy budować zachowując wymagania normy N SEP-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w całości, 

szczególnych norm branżowych elektrycznych, a także innych norm branżowych w zakresie 

dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z 

dnia 06.02.2003). 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robót 

zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzację geodezyjną należy zlecić uprawnionej jednostce.  

Roboty związane z sieciami energetycznymi należy wykonywać pod nadzorem 

przedstawiciela Zakładu Energetycznego. Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robót 

zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzację geodezyjną należy zlecić uprawnionej jednostce.  

Po wykonaniu robót – wykonawca winien na planach sytuacyjno-wysokościowych trasy 

kabli zwymiarować od punktów stałych i przekazać do inwestora jako dokumentację 

powykonawczą. 

Kable układać zgodnie ze standardem Enea Operator, Enea Oświetlenie. 

Kable prowadzone poza kanalizacją kablową 

Kable układać w wykopie na głębokości min. 0,7 m (1kV) na 10 cm warstwie piasku – 

przysypując również 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej z wykopu, następnie 

folią kablową kalandrowaną niebieską (kable do 1 kV) i dalej ziemią rodzimą. 

Na końcach linii kablowych pozostawić normatywny zapas kabla. Na końcach linii oraz na 

trasie linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe. Rury osłonowe pod drogami i wjazdami układać 

na głębokości 1,2 m. Przejścia kabli pod drogą wykonać metodą przewiertu sterowanego.  Folia 

koloru czerwonego dla kabli średniego napięcia i koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia, 

powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej 

niż 35cm. Na kablu w odległości co około 10m należy zakładać opaskę kablową z podanym 

znakiem użytkownika, poziomem napięcia, typem kabla, trasą, rokiem ułożenia. 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone 

kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 15 cm warstwą 

piasku lub rodzimego gruntu. Folia koloru czerwonego dla kabli średniego napięcia i koloru 

niebieskiego dla kabli niskiego napięcia, powinna znajdować się nad ułożonym kablem na 

wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. Na kablu w odległości co około 10m należy 

zakładać opaskę kablową z podanym znakiem użytkownika, poziomem napięcia, typem kabla, 

trasą, rokiem ułożenia. 

 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej: 

− 80cm dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lecz nie wyższym niż 30kV, 

ułożonych poza użytkami rolnymi 

− 70cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych poza użytkami rolnymi 

Kable pod drogami układać w rurach osłonowych grubościennych typu RHDPE o średnicy 

160 mm dla kabli SN i RHDPE 110 mm dla kabli nn. Najmniejsza odległość pionowa między górną 

częścią osłony otaczającej lub kablem, a: 

− górną powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż  100cm.  

− główką szyny trakcyjnej powinna wynosić od  140cm do 230cm 
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Końcówki prostych rur osłonowych dla kabli lokalizować poza jezdniami, w miejscach 

umożliwiających służbom ENEA Operator RDP wykonywanie prac eksploatacyjnych. 

Na końcach linii kablowych pozostawić normatywny zapas kabla. Na końcach linii oraz na 

trasie linii co 10m wykonać znaczniki kablowe. Przejścia kabli pod drogą wykonać metodą 

przewiertu sterowanego.   

Kable układać zgodnie ze standardem Enea Operator, Enea Oświetlenie. 

 

 

Przebudowa istniejącej infrastruktury na czas budowy 

Uwaga! Wszelkie elementy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej należy zasilić – 

zarówno na etapie prac budowlanych (zasilanie tymczasowe) oraz docelowo (jeżeli urządzenia 

w układzie docelowym nie zostaną zlikwidowane). Wykonawca ustali listę tych urządzeń z 

odpowiednimi służbami Zamawiającego. 

Ostateczna decyzja dotycząca etapowania prac zostanie podjęta wspólnie przez 

wszystkich branżystów na etapie projektu. Proponuje się podzielenie całości prac na płycie 

Starego Rynku na pięć części: centralną, północną, południową, wschodnią i zachodnią. Sposób 

etapowania prac do rozstrzygnięcia na etapie projektu.  

Należy zapewnić ciągłość zasilania podczas prac prac budowlanych. Na etapie projektu 

należy opracować instalacje zasilania tymczasowego. Wszystkie koszty instalacji tymczasowych są 

po stronie wykonawcy i winny zostać przez niego uwzględnione.  Dopuszczalne przerwy w zasilaniu 

zgodnie z aktualnymi standardami ENEA Operator oraz ENEA Oświetlenie. Przebiegi trasy 

alternatywnych należy dokładnie zweryfikować na etapie projektu.  

3.6.2 Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne – Enea Oświetlenie 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację 

istniejących instalacji w terenie wraz z identyfikacją urządzeń oświetlenia drogowego, iluminacji 

budynków oraz zapoznać się z dokumentem „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” 

opracowanym przez Studio DL. W trakcie opracowywania jest dokument „Masterplan Oświetlenia 

Poznania” (przygotowywany przez Studio DL na zlecenie ENEA Oświetlenie w porozumieniu z 

Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu) w którym zostaną ujęte wytyczne odnośnie m. in. form latarni 

i słupów oraz oświetlenia uliczek dochodzących do Starego Rynku. Opracowanie projektów 

latarni wysokiej, latarni niskiej oraz pozostałych form należy opracować na podstawie obydwu 

dokumentów w konsultacji z autorami koncepcji oraz ENEA Oświetlenie. 

Zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji sieci oświetlenia i iluminacji nr 

wtp/003/2020 z dn. 27.01.2020 r. i przeprowadzonymi ustaleniami należy zaprojektować wymianę 

sieci elektroenergetycznych zasilających oświetlenie uliczne w obrębie inwestycji oraz wymianę 

opraw oświetleniowych. Wymiana nie obejmie istniejących słupów oświetleniowych. Zmianie nie 

ulegnie również lokalizacja tych słupów. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i podwyższenie o 

około 2 metry istniejących latarni wraz z doborem opraw oświetleniowych, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku”.  

Przewiduje się wymianę istniejących kabli nn 0,4 kV instalacji oświetleniowej na nowe. 

Kable zostaną dobrane na etapie projektu, lecz o przekroju nie mniejszym niż YAKY 4x25 mm2.  
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Dla oświetlenie płyty rynku należy przewidzieć oddzielne obwody dla każdej pierzei - 

minimum jeden obwód. 

Istniejące kable podlegające wymianie należy zdemontować i zutylizować. 

Na czas budowy należy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych nie objętych 

przebudową. Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na 

etapie projektu. Wszystkie koszty instalacji tymczasowych są po stronie wykonawcy i winny zostać 

przez niego uwzględnione.   

Dokumentacja powinna obejmować wykaz demontażu oraz materiałów, które zapewnią 

zachowanie ciągłości zasilania pozostałej części instalacji oświetlenia.  

Stare, nieczynne złącza i skrzynki należy zdemontować, usunąć z elewacji i zutylizować, po 

uzyskaniu uzgodnień konserwatorskich oraz zgody właścicieli kamienic.   

(…) 

 

Istniejące oświetlenie płyty Starego Rynku. Zewnętrzna linia opraw. 

Istniejące słupy oświetleniowe w obszarze chodników z oprawami oświetleniowymi typu „pastorał” 

zostaną zmodernizowane . Na etapie projektu winno się zaprojektować podwyższenie istniejących 

słupów o około dwa metry i uzyskać wymagane zgody konserwatorskie. Zabytkowe elementy 

słupów oświetleniowych objęte są ochroną konserwatorską.  Należy uzgodnić projekt 

podwyższenia słupów oraz samej oprawy oświetleniowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków i 

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  

 

Projektowane oświetlenie płyty Starego Rynku – druga linia oświetlenia i iluminacji 

 

Zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Studio DL (będącą załącznikiem nr 2.2 do PFU) 

przewiduje się wzmocnienie oświetlenia płyty w przestrzeni pomiędzy chodnikami, a blokiem 

śródrynkowym poprzez odtworzenie drugiej linii oświetlenia od strony wewnętrznej zabudowy.  

Proponuje się zastosowanie lamp wzorem istniejących np. na ulicy Świętosławskiej, tzn. 

niższych aniżeli w pasach chodnikowych (pastorały), nieingerujących w widoczność obiektów w 

bloku śródrynkowym.  

Wytyczne zarówno do oświetlenia płyty, jak i iluminacji obiektów zawarte są w 

dokumencie:  „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” opracowanym przez Studio DL. 

Wzory opraw oświetleniowych należy zaprojektować indywidualnie. Zastosować oprawy w 

stylu „historycznym”, odpowiadające / nawiązujące do wcześniejszych form stosowanych na 

Starym Rynku. 

Sytuacją pożądaną jest praca z wykorzystaniem aktualnie produkowanej oprawy 

oświetleniowej, odpowiednio zmodyfikowanej, czy też doposażonej w celu realizacji potrzeb 

oświetleniowych. 

Projekt opraw, wybór stylistyki i jej odwołania (wierność odtworzenia wzoru) do istniejących 

wcześniej na Starym Rynku w Poznaniu musi być wypracowany w procesie projektowania wzoru 

indywidualnego, a cały proces uzgadniany z miastem oraz ENEA Oświetlenie, a także z Biurem 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządem Dróg Miejskich,. 

Rodzina latarni  oświetleniowych powinna być wypracowana dla całego obszaru 

staromiejskiego uwzględniając wszystkie formy (np.  latarnia niska, wysoka, kinkiet, wersje 

podwójne itd.)  i funkcje oświetleniowe dla tego obszaru. Projekt powinien przewidywać różne 

rozwiązania optyczne. 

Wzory opraw oświetleniowych stosowanych w mieście w obszarach staromiejskich winny 

być pochodną Masterplanu oświetleniowego miasta Poznania oraz podlegać szczegółowemu 

projektowaniu. 
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Liczbę, dokładną lokalizację oraz formę lamp należy uzgodnić z Biurem Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki, ZDM, Estradą Poznańską, Enea 

Oświetlenie i innymi instytucjami miejskimi mającymi wpływ na późniejsze funkcjonowanie 

oświetlenia.   

Ustalając lokalizację i liczbę lamp przewidzieć doświetlenie szczególnie wysp zieleni oraz 

wszelkich miejsc będących potencjalnie zaułkami w celu wyeliminowania niepożądanych 

zachowań i umożliwienia maksymalnego monitorowania tych przestrzeni przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Ze względu na to, że w czasie tworzenia „Koncepcji Oświetlenia Starego Rynku”. wyspy 

zieleni nie były jeszcze zaprojektowane, nie stanowiły  jej przedmiotu opracowania. 

Zarówno oświetlenie nasadzeń jak i małej architektury należy zaprojektować z należytą 

starannością uwzględniając koncepcję oświetlenia dla Starego Rynku. Projekt zieleni należy 

uzupełnić o dobór właściwych rozwiązań do oświetlenia. Zieleń powinna uzupełniać przestrzeń, a 

nie nad nią dominować. Należy unikać agresywnego oświetlenia i opraw typu direct-view 

(bezpośredni widok na elementy świecące). Wszystkie oprawy muszą zapewniać bezpieczeństwo 

i komfort wzrokowy. Projekt oświetlenia nasadzeń i małej architektury należy uzgodnić z ENEA 

Oświetlenie sp. z o.o. oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków 

 

Przedmiot zadania stanowi również zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilającej oraz 

sterowania Iluminacją obiektów (budynków, fontann, pomników itd.) w przestrzeni Starego Rynku 

zgodnie z opracowaniem „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” (z wyłączeniem doboru oraz 

montażu opraw do iluminacji, które to zadanie jest przedmiotem oddzielnych ustaleń pomiędzy 

Miastem Poznań a ENEA Oświetlenie sp. z o.o. . Projekt sterowania oświetleniem podstawowym 

oraz iluminacją świetlną obiektów powinien obejmować również iluminację Ratusza, która to 

iluminacja zostanie wykonana przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Projekt sterowania należy 

uzgodnić z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

  

Należy zachować spójność oświetlenia z resztą obiektów. Każdy z projektów jest 

elementem całościowej kompozycji oświetlenia Starego Rynku i tak też musi być traktowany. 

„Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” stanowi kompleksowe opracowanie i należy 

zrealizować wszystkie założenia w nim zawarte. W tym celu winno się wykonać projekt oświetlenia 

wraz z projektem instalacji elektrycznych oraz systemem sterowania oświetleniem 

Należy przyjmować rozwiązania bazujące na nowoczesnych systemach. Należy zapewnić 

system sterowania iluminacjami celem wyeksponowania poszczególnych elementów w zależności 

od potrzeby.  Projekt  należy przygotować w uzgodnieniu z Inwestorem oraz ENEA Oświetlenie sp. 

z o.o. i przedstawić do akceptacji Inwestora proponowanych lokalizacji, rozwiązań materiałowych 

i technologicznych.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe zainstalowane na Starym Rynku służące zarówno do 

oświetlenia podstawowego jak i iluminacyjnego każdego z obiektów powinny posiadać 

możliwość sterowania w systemie DMX lub jeżeli nie ma innej możliwości w systemie DALI. 

Cała instalacja powinna być zarządzana wg zaplanowanych scenariuszy świetlnych 

umożliwiających realizację różnych wymagań oświetleniowych. 

System powinien mieć możliwość zdalnego sterowania i  monitoringu pracy opraw 

zlokalizowanego w jednym miejscu (przewidywana lokalizacja sterowni – pomieszczenie w 

toaletach miejskich). 

System powinien umożliwiać jego wykorzystanie również poprzez kontrolowane podmioty 

zewnętrznego podczas wydarzeń kulturalnych realizowanych na Starym Rynku. 

Podstawowe wymagania dla systemu sterowania: 
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● System umożliwia sterowanie każdą z opraw oświetleniowych indywidualnie 

umożliwiając jej bezzwłoczną reakcję na komunikat wykonawczy. 

● Dopuszcza się wszelkie możliwe do zrealizowania metody komunikacji pomiędzy 

oprawami a systemem – okablowanie, sterowanie radiowe,  itp. Niezależnie od 

zastosowanych technologii muszą one być ze sobą zintegrowane i zapewniać 

stabilną pracę całego systemu. 

● System umożliwia sterowanie całością instalacji z jednej zintegrowanej platformy. 

● System daje informację zwrotną o statusie oprawy (zasilanie, wł./wył, poziom 

ściemnienia, ustawienie temp. barwowej, koloru). 

● Cała instalacja posiada stałe zasilanie, włączanie, wyłączanie odbywa się poprzez 

system sterowania. 

● System umożliwia zdalne sterowanie scenariuszami świetlnymi  wywoływanymi 

ręcznie (z paneli/klawiatur) jak i zdalne poprzez aplikację/program zainstalowany 

na komputerze z łączem internetowym. 

● System umożliwia wprowadzenie dodatkowych opraw oświetleniowych, czujników 

ruchu, światła, scenariuszy świetlnych, kalendarzy ich wywoływania.  

● System umożliwia tworzenie dynamicznych scenariuszy świetlnych i ich 

bezzwłoczne wywoływanie. 

● System posiada odpowiednie zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. 

 

Projekt powinien uwzględniać indywidualne projekty iluminacji obiektów, zgodnie z 

„Koncepcją Oświetlenia Starego Rynku” 

Zaleca się poszukiwanie rozwiązań odpowiadających kompleksowo na potrzeby 

przestrzeni w której będzie zlokalizowana. Należy dążyć do umów i porozumień na bazie których 

nie będzie utrudnieniem formalnym wykorzystywanie nowych lamp np. w celu umieszczania na 

nich ozdób świątecznych (w ilości i formie uzgodnionym z Biurem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki). Natężenie światła projektować z 

uwzględnieniem wytycznymi ze Standardów  Dostępności Miasta Poznania dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Słupy oświetleniowe drugiej linii oświetlenia 

Projektowane oprawy oświetleniowe zostaną zainstalowane na słupach oświetleniowych, 

spełniających wytyczne „Koncepcji Oświetlenia Starego Rynku”. 

 Słupy będą montowane na fundamentach. W słupach zastosowane zostaną typowe 

złącza kablowe. W złączach bezpiecznikowych zabudowane zostaną bezpieczniki dostosowane 

do parametrów źródeł światła w oprawach. W słupach należy zastosować przewody odporne na 

wpływy atmosferyczne i podwyższoną temperaturę typu DYdc. W słupach należy przewidzieć 

dodatkową wnękę na zabudowę elementów instalacji teletechnicznych – zabudowę wnęki 

należy uwzględnić przy doborze parametrów wytrzymałościowych słupów. 

Słupy, oprawy i okablowanie według „Koncepcji Oświetlenia Starego Rynku” i standardów 

ENEA Operator oraz ENEA Oświetlenie. 

 

Stałe punkt przyłączeniowe 
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Na etapie projektu należy uzgodnić lokalizację stałych punktów przyłączeniowych, tj. 

instalacji świątecznych, projektorów GOBO, projektorów do iluminacji i innych, wymagających 

zasilania.  

Zakres opracowania rozprowadzenia zasilania iluminacji obiektów oraz naświetlaczy 

kończy się na złączach, tj. nie obejmuje przejść wewnątrz kamienic na dach. 

 

 

Szafki iluminacyjne S1, S2, S3, S4, S5 

 

Istniejące szafki iluminacyjne S1, S2, S3 należy zdemontować i wymienić na nowe. Do 

zasilania i sterowania iluminacją przewiduje się zastosować pięć nowoprojektowanych szafek 

iluminacyjnych S1, S2, S3, S4 oraz S5. Proponuje się zastosowanie rozdzielnic doziemnych, 

zabudowanych w prefabrykowanych studniach kablowych. Czteroczęściowa pokrywa studni 

imituje kostkę brukową, a dzięki klasie obciążenia D400 umożliwia możliwość poruszania się 

pojazdów po systemie podziemnym. 

Proponowaną nową lokalizację szafek iluminacyjnych rzedstawiono na modelu BIM. 

Pomieszczenie z centralnym system nadzoru sterowania iluminacją powinno zostać ulokowane w 

przebudowywanych toaletach miejskich. 

 

 

 

  
 

Przykład szafki iluminacyjnej S1 

Źródło: Busch Polska – przykład złącza 

 

 

 

Złącze zasilające ZG-5 

 

Na potrzeby zasilania oświetlenia na elewacjach, w podcieniach i na dachach budynków 

przewiduje się wykonanie złącz kablowych doziemnych w chodnikach przed kamienicami, w 

miejscach wskazanych w modelu BIM. Złącza zabudowane będą w studniach IP67. 
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Przykład złącza ZG-5 

Źródło: Innotechnika – przykład złącza 

 

 

 

 

Sterowanie oświetleniem iluminacji 

 

Sterowanie oświetleniem iluminacji przewiduje się z szafek S1, S2, S3, S4 oraz S5. Wszystkie 

oprawy oświetleniowe, zarówno do oświetlenia podstawowego, jak i do iluminacji zainstalowane 

na płycie Starego Rynku powinny posiadać możliwość sterowania w systemie DMX lub w systemie 

DALI, w przypadku gdy nie ma innej możliwości.  

Instalacja sterowania oświetleniem powinna uwzględniać zaplanowane scenariusze 

świetlne, umożliwiające realizację wymagań oświetleniowych. Działanie systemu winno 

umożliwiać zdalne sterowanie oraz monitoring pracy opraw, a także wykorzystanie go podczas 

wydarzeń kulturalnych na płycie rynku przez podmioty zewnętrzne.  

W projekcie należy spełnić wszystkie wymagania względem systemu sterowania oraz 

scenariuszy świetlnych wymienione w „Koncepcji Oświetlenia Starego Rynku” 

 

Oświetlenie uliczek dochodzących do rynku 

 

Na etapie projektu należy uwzględnić wytyczne oświetlenia uliczek dochodzących do 

rynku, które zawarte zostaną w obecnie opracowywanym Masterplanie Oświetlenia Poznania. 

Masterplan może wprowadzić zmiany w sposób rozprowadzenia zasilania uliczek, okablowanie, a 

także zwiększyć zakres prac o nowe słupy i oprawy oświetlenia uliczek.  

 Obecnie nie ingeruje się w Istniejące oświetlenie uliczek dochodzących do rynku, 

własności ZDM Poznań oraz ENEA Oświetlenie. Po wymianie nawierzchni w uliczkach 

dochodzących do rynku przewiduje się montaż istniejącego oświetlenia. W uliczkach ułożona 

zostanie nowoprojektowana kanalizacja kablowa.  

Istniejące kable zasilające słupy oświetleniowe lub oświetlenie na elewacjach należy 

ułożyć w nowobudowanej kanalizacji miejskiej.  Przewiduje się wymianę okablowania słupów. 
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Uwaga! Wszelkie elementy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, które nie zostaną 

zlikwidowane należy zasilić – zarówno na etapie prac budowlanych (zasilanie tymczasowe) oraz 

docelowo (jeżeli urządzenia w układzie docelowym nie zostaną zlikwidowane). Wykonawca ustali 

listę tych urządzeń z odpowiednimi służbami Zamawiającego.  

Należy zapewnić ciągłość zasilania podczas prac prac budowlanych. Dopuszczalne 

przerwy w zasilaniu zgodnie z aktualnymi standardami ENEA Operator, ENEA Oświetlenie. Należy 

uwzględnić koszty instalacji tymczasowych, które w całości znajdują się po stronie Wykonawcy. 

 

Uziemienie w instalacji oświetleniowej 

 

Należy wykonać uziemienie wybranych słupów oświetleniowych – wymóg dla rezystancji 

uziemienia: R<30 Ω. Uziom zrealizować za pomocą prętów pionowych pomiedziowanych 

połączonych bednarką FeZn 30x4mm, układ uziomowy przyłączyć do zacisków uziemiających 

słupa oświetleniowego. 

3.6.3 Obsługa imprez masowych 

Opis ogólny 

Ze względu na problematyczny sposób zasilania w energię elektryczną scen i stoisk 

przewiduje się wykonanie podziemnych, chowanych złącz kablowych. Enea Operator Sp. z o.o.  

wydał warunki techniczne nr 23893/2019/OD5/RR1 z dn. 13.08.2019 r. dla zasilania imprez 

masowych o mocy przyłączeniową 260 kW, stanowiącej przewidywane maksymalne 

zapotrzebowanie.  

 

Lokalizację złącz imprez masowych przedstawiono w modelu BIM.  

 

Kanalizacja kablowa 

  

Projektuje się nowobudowaną kanalizację kablową na potrzeby rozprowadzenia zasilania 

złącz obsługi imprez masowych. Będzie to wspólna kanalizacja miejska dla potrzeb zasilania 

oświetlenia, iluminacji, złącz imprez masowych oraz urządzeń w terenie. Projektuje się budowę 

kanalizacji kablowej wykonanej z rur osłonowych karbowanych ∅110 (np. DVK), przy przejściach 

pod drogami / przejazdami należy stosować rury DVK(H). Na rurach powinny być napisy 

identyfikujące producenta i oznaczające właściciela. 

Kable układać zgodnie z aktualnymi standardami Enea Operator oraz Enea Oświetlenie. 

 

Miejska stacja transformatorowa 

Na potrzeby zasilania złącz imprez masowych należy przewidzieć podziemną miejską 

stację transformatorową (dokładna lokalizacja stacji pokazana na modelu BIM), wyposażenie: 

● rozdzielnica SN, 

● transformator, 

● rozdzielnica nN. 

Obudowa stacji wykonana jako monolit (bez pokrywy górnej). Stacja jest zamknięta i 

usytuowana pod powierzchnią terenu, z wyjątkiem krat wentylacyjnych w szczytowej części 

obudowy.  
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Ze względu na gęstą zabudowę miejską, a także walory estetyczne nie ma możliwości 

ustawienia stacji transformatorowych w rozwiązaniu tradycyjnym.  

Proponowana podziemna stacja transformatorowa stanowi bryłę przestrzenną, w której 

można wydzielić następujące obszary: rozdzielnica SN, rozdzielnica nN oraz transformator. Kable 

SN będą rozprowadzone w żelbetowej podłodze, w której znajdują się przejścia technologiczne. 

Wejścia kabli SN do stacji zostaną uszczelnione wodo- i gazoszczelnie. 

W ścianach bocznych obudowy zaprojektowano szczelne przejścia kablowe, celem  

rozprowadzenia kabli do rozdzielni SN oraz rozdzielnicy nN. Pomieszczenie rozdzielnic  odgrodzone 

od transformatora perforowaną, stalową, przegrodą siatkową o oczkach kwadratowych 1x1 cm.  

Odprowadzenie naddatku ciepła z urządzeń spełnia wentylacja grawitacyjna, na którą 

składają się dwie kraty wentylacyjne zlokalizowane w szczytowych ścianach obudowy.  

Chodnikowe kratki wentylacyjne wykonane zostaną w sposób zabezpieczający obuwie 

przechodniów, a równocześnie będą odporne na obciążenia zewnętrzne. Właz do obudowy 

zostanie wykonany tak, aby można dokonać wymiany urządzeń technologicznych. W dużym 

włazie wykonany zostanie właz dla obsługi. Włazy zakryte zostaną elementami granitowymi 

nawierzchni. Wszystkie elementy metalowe narażone na warunki atmosferyczne zostaną 

ocynkowane ogniowo. 

Wewnętrzna powierzchnia ścian jest pomalowana farbą emulsyjną w kolorze białym, 

natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest izolacją ciężką uniemożliwiającą przedostanie się 

wód do wnętrza stacji. 

Przy zasypywaniu, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia izolacji należy zapewnić 

obłożenie stacji styropianem o gr. 5 cm. 

Obudowę zaprojektowano uwzględniając obciążenie dodatkowe 5 kN/m2 jako 

obciążenie zastępcze najazdu dla samochodu ciężarowego lekkiego z ładunkiem lub ciężkiego 

bez ładunku wg PN-88/B-02014. 
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Rzut z góry - rozmieszczenie aparatury w stacji 

Źródło: PRE Edward Biel – przykład podziemnej stacji transformatorowej 

 

 
 

 

Przekrój podłużny stacji transformatorowej 

Źródło: PRE Edward Biel – przykład podziemnej stacji transformatorowej 

 

 

 

 

Transformator 

 

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych 

elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest ustawiony na szynach z ażurową osłoną, pod 

którą umieszczona jest szczelna misa olejowa dla 100 % zawartości oleju transformatora. Misa 

gwarantuje czystość ekologiczną otoczenia w przypadku powstania wycieku oleju z 

transformatora.  

Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej 

o mocy maksymalnej do 630 kVA. 

Montaż transformatora odbywa się poprzez klatkę schodową - po zdjęciu kraty 

pomostowej włazu, zdemontowaniu schodów oraz ścianki działowej komory transformatorowej. 

Uwaga! Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego dla 

trójfazowych suchych transformatorów elektroenergetycznych muszą spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych 

małej, średniej i dużej mocy. 

 

Rozdzielnica SN 15 kV 

 

W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN o konfiguracji: 1-pole transformatorowe,1-

pole pomiarowe, 1-pole liniowe. Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji. 

Wyposażenie rozdzielnicy do doboru na etapie projektu.  

 

Rozdzielnica nN 
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W stacji transformatorowej należy zabudować rozdzielnicę główną nN. Połączenia 

między transformatorem, a rozdzielnicą główną nN wykonane zostanie za pomocą kabli.  

Zaprojektowana rozdzielnica powinna spełniać wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 

eksploatacji, są zgodne z normą 60947-2: 

7.1.4  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa operatora 

W przestrzeni wokół elementów służących do ręcznego przestawiania nie powinny 

znajdować się kanały lub otwory, które umożliwiałyby wydostawanie się rozżarzonych cząstek. 

Co w konsekwencji oznacza, że operator nie jest narażony na żadne produkty łuku 

elektrycznego pochodzące z wyłącznika. Dodatkowo po zamontowaniu wyłącznika w 

rozdzielnicy aparaty osłonięte są dedykowanymi, stalowymi maskownicami, które sprowadzone 

są do potencjału PE, co znacząco podnosi bezpieczeństwo operatora i eliminuje potencjalne 

ryzyka związane z produktami łuku elektrycznego. 

 

Instalacje elektryczne w stacji 

 

Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery 

porcelanowe proste z kloszem okrągłym 60 W). 

Wyłącznik oświetlenia dla całej stacji umieszczony jest na klatce schodowej. 

Gniazdo 1-fazowe oraz zabezpieczenie obwodu w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A 

zainstalowane są na rozdzielnicy nN. 

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1.5 mm2 umieszczonymi w rurkach PCV. 

 

 

 

Sprzęt ochronny i p. pożarowy 

 

 Pomieszczenia stacji transformatorowych będą wyposażone w niezbędny sprzęt pożarowy 

i BHP, a więc gaśnice, uziemienia przenośne, dywaniki izolacyjne, rękawice, okulary ochronne, i 

półbuty dielektryczne, tablice ostrzegawcze i tablice wskazania miejsca pracy, wskaźniki 

napięcia, narzędzia, itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

Obsluga stacji 

 

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz 

budynku z korytarza obsługi rozdzielnic SN i nN. Wszystkie łączniki średniego i niskiego napięcia 

wyposażone są w napędy ręczne. 

 

Połączenia wyrównawcze i ochronne 

 

Pomieszczenia stacji wyposażone zostaną w kompletną instalację uziemiającą wewnątrz 

budynku stacji dla podłączenia przewodów uziemiających (uziemienie ochronne i uziemienie 

robocze niskiego napięcia oraz uziemienie ochronne średniego napięcia wykonane w postaci 

głównej szyny uziemiającej). Instalacja zakończona  złączami  kontrolnymi  zabudowanymi  

wewnątrz  stacji.  

Ochrona przeciwporażeniowa - wymagania:  

● Należy  wykonać  główną  szynę uziemiającą  płaskownikiem  FeZn  o  przekroju 

40x5 mm   usytuowaną  na  wewnętrznych  ścianach pomieszczeń stacji. Uwaga! 
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Zabronione jest tworzenie układów zamkniętych dla instalacji uziemiającej – 

zapobiega to indukowaniu się szkodliwych prądów wyrównawczych 

● Wykonać  metaliczne  połączenia  następujących  metalowych  elementów 

wyposażenia  stacji  transformatorowej  wnętrzowej  SN/nN  z  główną  szyną 

uziemiającą:  

- konstrukcji rozdzielnicy SN  

- obudowy  rozdzielnicy  nN  

- obudowy  transformatora 

- konstrukcji stacji 

- włazu rewizyjnego. 

● W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagają tego warunki konstrukcyjne, 

dopuszcza  się  stosowanie  połączeń  płaskownikiem  w  miejsce  połączeń 

giętkich, oraz połączeń giętkich w miejsce połączeń płaskownikiem.  

● Połączenie  punktu  neutralnego  transformatora  z  uziomem  stacji 

transformatorowej  należy  wykonać  jako  bezpośrednie 

● Należy wykonać rozłączalne połączenia z uziomem stacji:  

- połączenie punktu neutralnego transformatora dla realizacji uziemienia 

roboczego z pominięciem głównej szyny uziemiającej (rozłączalność 

połączenia na odpowiednich zaciskach transformatora) 

- połączenia  głównej  szyny  uziemiającej  do  uziemienia  zewnętrznego 

stacji dla  realizacji  uziemienia ochronnego (połączenia  te  są  

równocześnie zaciskami  kontrolnymi,  które  powinny  być  łatwo  dostępne  

dla  obsługi; umieszczanie  zacisków  za  urządzeniem  lub  obok  z  brakiem  

dostępu  jest niedopuszczalne).  

- Ukształtowanie  uziomu  (zwodu)  na  odejściu  od  zacisku  kontrolnego  w 

kierunku  otoku  uziemiającego  powinno  umożliwiać  założenie cęg 

pomiarowych (odpowiednie wygięcie szyny).  

- Wymaga  się  aby  w  komorze  transformatora  zaciski  kontrolne  

zlokalizowane były tak aby nie było konieczności wyłączania stacji i 

wchodzenia do komory transformatora poza barierkę podczas pomiarów.   

● Nie wymaga się połączeń z główną szyną uziemiającą:  

- kratek metalowych otworów wentylacyjnych,  

- uchwytów kabli,  

- szyn jezdnych transformatora,  

● Główna  szyna  uziemiająca  oraz  wszystkie  elementy  łączące  poszczególne 

elementy  stacji  z  główną  szyną  uziemiającą  powinny  być  oznaczone  kolorem 

żółto-zielonym.  

● Szyna  (bednarka)  stanowiąca  uziemienie  robocze  punktu  neutralnego 

transformatora powinna być pomalowana na kolor niebieski. 

 

Uwaga! Nie należy podłączać poszczególnych elementów dwa razy.  

Należy zrealizować wspólny uziom dla urządzeń oraz części przewodzących dostępnych 

wysokiego (15kV) i niskiego napięcia (0.4kV). Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy 

uszkodzeniu dla części SN zastosowano uziemienie ochronne, a dla części nN -  samoczynne 

szybkie wyłączenie. 

Wymagana rezystancja uziemienia: wg obliczeń, na podstawie parametrów sieci SN 

określonych w warunkach przyłączenia do sieci ENEA Operator.  
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Złącze zasilające ZG-1 

Złącza zasilające ZG-1 przewidziane są do obsługi scen, wymagających dużej mocy 

przyłączeniowej. Maksymalny pobór to 150kW. Szafa chowana jest w ziemi w prefabrykowanej 

studni. Czteroczęściowa pokrywa studni imituje kostkę brukową, a dzięki klasie  obciążenia D400 

umożliwia  możliwość poruszania się pojazdów po systemie podziemnym. 

W złączu przewiduje się instalację gniazd wtykowych jednofazowych 230V 16A i trójfazowych 400V 

16A, 32A i 63A, 125A. 

  
 

Przykład złącza ZG-1 

Źródło: Busch Polska – przykład złącza 

 

Złącze zasilające ZG-2 

Złącza zasilające ZG-2 przewidziane są do obsługi małych scen i straganów, 

wymagających mocy przyłączeniowej do 70kW. Szafa chowana jest w ziemi w prefabrykowanej 

studni. Z zewnątrz pokrywa do wybrukowania z klasą obciążenia D400.  

W złączu przewiduje się instalację gniazd wtykowych jednofazowych 230V 16A i trójfazowych 400V 

16A, 32A, 63A. 
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Przykład złącza ZG-2 

Źródło: Busch Polska  

 

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Złącze zasilające ZG-3 

Na potrzeby zasilania ogródków gastronomicznych przewiduje się zainstalowanie puszki 

podłogowej szczelnej IP68 z gniazdami 230V 16A i RJ45. Przewody zasilające wyprowadzone 

bezpośrednio z rozdzielni lokali gastronomicznych, ułożone w rurze osłonowej pod brukiem do 

puszek zasilających.  Lokalizacja puszek zgodnie z załączonym modelem BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład złącza ZG-3 

Źródło: puszkipodłogowe.pl  

 

 

Zasilanie urządzeń w terenie 

Należy wykonać zasilanie do wszelkich elementów instalacji niskoprądowych wymagających 

zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branżowego, m. in.: 

● słupki automatyczne; 

● kamery; 

● i inne (wg wytycznych zawartych w projekcie branżowym). 

 

Należy wykonać zasilanie do wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających zasilania 

zgodnie z wytycznymi projektanta branżowego, m. in.: 

● pompownie wody deszczowej; 

● separatory ropopochodne; 

● zbiorniki wody deszczowej; 

● i inne (wg wytycznych zawartych w projekcie branżowym). 

 

Kanalizacja kablowa 

  

Projektuje się nowobudowaną kanalizację kablową na potrzeby rozprowadzenia zasilania 

pozostałej infrastruktury technicznej. Będzie to wspólna kanalizacja miejska dla potrzeb zasilania 

oświetlenia, iluminacji, złącz imprez masowych oraz urządzeń w terenie. Projektuje się budowę 

kanalizacji kablowej wykonanej z rur osłonowych karbowanych ∅110 (np. DVK), przy przejściach 

pod drogami / przejazdami należy stosować rury DVK(H). Na rurach powinny być napisy 

identyfikujące producenta i oznaczające właściciela. 

Kable układać zgodnie z aktualnymi standardami Enea Operator oraz Enea Oświetlenie. 
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3.7 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych 

3.7.1 Stan istniejący 

W rewaloryzowanym obszarze Starego Rynku i ulic przyległych znajduje się różnorodna istn. 

infrastruktura teletechniczna będąca własnością różnych podmiotów, która wymaga 

przebudowania. 

3.7.1.1 Infrastruktura Miasta Poznań 

Wszystkie użytkowane obecnie systemy miejskie (monitoring, system bramkowania, sieć 

bezprzewodowego Internetu) w obszarze Starego Rynku i ulic przyległych działają w oparciu o 

technologię kabli wielomodowych. Efektem końcowym przebudowy infrastruktury należącej do 

Miasta Poznań powinna być całkowita wymiana kabli wielomodowych na jednomodowe. Istn. 

kable wielomodowe prowadzone są częściowo w istn. kanalizacji teletechnicznej należącej do 

Miasta Poznania (WZKiB) a częściowo w istn. kanalizacji teletechnicznej operatora Orange Polska 

- na odcinkach gdzie Miasto Poznań nie posiada swoich rurociągów.  

Należy zgłosić do Orange Polska demontaż z ich kanalizacji wszystkich przewidzianych do tego 

kabli w celu wypowiedzenia umów na dzierżawę. Trasy wszystkich nowych kabli w kanalizacji 

należy zgłosić do Orange Polska w celu podpisania nowych umów dzierżawy.  

3.7.1.2 Monitoring wizyjny 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych w oparciu o technologię kabli wielomodowych 

pracuje obecnie 20 kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych zgodnie z tabelą: 

L.p. Oznaczenie Typ kamery Lokalizacja Miejsce Właściciel 

1 0001o obrotowa skrzyżowanie 

Wielka/Ślusarska 

budynek WZKiB 

2 0002o obrotowa Żydowska 7 budynek WZKiB 

3 0003o obrotowa Szewska 5/6 budynek WZKiB 

4 0004o obrotowa skrzyżowanie 

Rynkowa/Stary Rynek 85 

budynek WZKiB 

5 0005o obrotowa skrzyżowanie 

Wodna/Świętosławska 

budynek WZKiB 

6 0006o obrotowa skrzyżowanie 

Woźna/Stary Rynek 45 

budynek WZKiB 

7 0007o obrotowa skrzyżowanie 

Wielka/Żydowska 

budynek WZKiB 

8 0008o obrotowa Stary Rynek 9 – str. połud. 

(Wielkopolskie Muzeum Wojskowe) 

budynek WZKiB 

9 0009o obrotowa Stary Rynek 9 – str. półn. 

(Wielkopolskie  

Muzeum Wojskowe) 

budynek WZKiB 
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10 0010o obrotowa Stary Rynek 6 – str. południowa 

(Galeria Miejska Arsenał) 

budynek WZKiB 

11 0011o obrotowa skrzyżowanie 

Szkolna/Paderewskiego 

budynek WZKiB 

12 0012o obrotowa skrzyżowanie 

Sieroca/Franciszkańska 

budynek WZKiB 

13 0013o obrotowa Góra Przemysła 4 budynek WZKiB 

14 0014o obrotowa skrzyżowanie 

Rynkowa/23 Lutego 42 

budynek WZKiB 

15 0022s stałopozycyjna skrzyżowanie 

Wodna/Stary Rynek 52 

(podczepiona pod skrzynkę 

kamery 0005o) 

podcieni

a 

budynku 

WZKiB 

16 0142p panoramiczna skrzyżowanie 

Wielka/Żydowska 

(Dom Bretanii) (podczepiona pod 

skrzynkę kamery 0007o) 

podcieni

a 

budynku 

BKiRMP 

17 9991z stałopozycyjna skrzyżowanie 

Zamkowa/Stary Rynek 84 – 

agregowane w słupku 

słup 

oświetle

nia 

ZDM 

18 9992z stałopozycyjna skrzyżowanie 

Wodna/Klasztorna –  

agregowane w słupku 

słup 

oświetle

nia 

ZDM 

19 9993z stałopozycyjna skrzyżowanie 

Wielka/Stary Rynek 37 – 

agregowane w słupku 

słup 

oświetle

nia 

ZDM 

20 9994z stałopozycyjna skrzyżowanie 

Zamkowa/Stary Rynek 84 – 

agregowane w słupku 

słup 

oświetle

nia 

ZDM 

 

oraz 2 kamery pracujące w oparciu o technologię kabli jednomodowych, które nie wymagają 

przebudowy: 

L.p. Oznaczenie Typ kamery Lokalizacja Miejsce Właściciel 

1 0072s stałopozycyjna skrzyżowanie 

Wrocławska/Kozia 

budynek WZKiB 

2 0072s stałopozycyjna skrzyżowanie 

Wrocławska/Kozia 

budynek WZKiB 
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W przypadku kamer zamontowanych na budynkach i w podcieniach doprowadzone do kamer 

przyłącza światłowodowe i energetyczne zostały wykonane przeważnie jako instalacja 

podtynkowa pod elewacjami tych budynków. Kable wielomodowe zakończone są w węźle WZKiB 

w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, natomiast kable energetyczne są zazwyczaj 

wyprowadzone z wewnętrznych linii zasilających w budynkach. W dniu 11.02.2020 r. zostały 

wydane przez WZKiB wytyczne nr ZKB-II.2635.2.16.2017, które po kolejnych konsultacjach i 

ustaleniach z WZKiB posłużyły do przygotowania niniejszego PFU. 

 

Lokalizacja istn. punktów kamerowych w obrębie Starego Rynku 

3.7.1.3 System bramek wjazdowych 

Regulacja ruchu samochodowego w bezpośrednim obszarze płyty Starego Rynku odbywa się za 

pomocą systemu trzech bramek wjazdowych (aktualna organizacja ruchu obejmuje wjazd przy 

ul. Wielkiej, wyjazd przy ul. Wodnej oraz droga awaryjna przy ul. Zamkowej). Z pozostałych ulic 

przyległych nie ma fizycznej możliwości wjazdu na płytę rynku. Obecnie system bramkowania 

wjazdów podobnie jak monitoring wizyjny działa w oparciu o kable wielomodowe zakończone w 

Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Do węzła w KWSP doprowadzony jest istn. system 

transmisyjny, który wykorzystywany jest do przesłania sygnału dalej do węzła WZKiB w budynku 

Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Góreckiej 15. Przez ZDM dnia 15.01.2020 r. zostały wydane wytyczne 

nr RITS.402.5.2020, które po kolejnych konsultacjach i ustaleniach z WZKiB posłużyły do 

przygotowania niniejszego PFU. 

Skrzyżowanie Rynkowa/Zamkowa 

W istn. szafce sterowania przy bramce znajduje się system sterujący tym punktem, m. in. 

sygnalizacja świetlna wjazdu, domofon, przełącznik czy zabezpieczenia prądowe. Do szafki 

doprowadzone jest przyłącze światłowodowe i energetyczne oraz zagregowane są w niej istn. 

kamery sterujące wjazdem nr 9991z i 9994z. 

Skrzyżowanie Wielka/Klasztorna 
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W istn. szafce sterowania przy bramce znajduje się system sterujący tym punktem, m. in. 

sygnalizacja świetlna wjazdu, domofon, przełącznik czy zabezpieczenia prądowe. Do szafki 

doprowadzone jest przyłącze światłowodowe i energetyczne oraz zagregowana jest w niej istn. 

kamera sterująca wjazdem nr 9993z. 

Skrzyżowanie Wodna/Klasztorna 

W istn. szafce sterowania przy bramce znajduje się system sterujący tym punktem, m. in. 

sygnalizacja świetlna wjazdu, domofon, przełącznik czy zabezpieczenia prądowe. Do szafki 

doprowadzone jest przyłącze światłowodowe i energetyczne oraz zagregowana jest w niej istn. 

kamera sterująca wjazdem nr 9992z. 

 

Lokalizacja istn. systemów bramek wjazdowych na płytę Starego Rynku 

3.7.1.4 Sieć bezprzewodowego Internetu 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych zainstalowanych jest 7 węzłów (Access Point’ów) 

miejskiej sieci bezprzewodowej zlokalizowanych zgodnie z tabelą: 

L.p. Oznaczenie 

Access 

Point’ów 

Lokalizacja Szer. geo. Dł. geo. 

1 AP 43 Stary Rynek 68 52,4077 16,9324 

2 AP 45 Skrzyżowanie Rynkowa/23 Lutego 42 

(przy kamerze 0014o) 

52,4094 16,9327 

3 AP 56 Skrzyżowanie Rynkowa/Stary Rynek 85 

(przy kamerze 0004o) 

52,4089 16,9328 

4 AP 48 Stary Rynek 6 (Galeria Miejska Arsenał) 52,4079 16,9334 
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5 AP 49 Stary Rynek 1 (Ratusz) 52,4086 16,9340 

6 AP 50 Stary Rynek 52 52,4075 16,9343 

7 AP 37 Stary Rynek 37 52,4087 16,9347 

 

Urządzenia zapewniają pokrycie sygnałem radiowym 100% obszaru Starego Rynku i nie jest 

planowana rozbudowa sieci bezprzewodowej w tym rejonie tylko jej modernizacja. 

AP 49 na dachu Ratusza pełni funkcję bramy pomiędzy resztą AP (po doprowadzeniu nowych 

kabli światłowodowych do pozostałych 6 szt. AP nie będzie on już potrzebny do komunikacji i 

powinien zostać zlikwidowany). Przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP dnia 

02.06.2014 r. zostały wydane wytyczne nr GKM-XIII.2635.2.2.2014, które po kolejnych konsultacjach 

i ustaleniach pomiędzy z WGKiM posłużyły do przygotowania niniejszego PFU. 

 

Lokalizacja istn. węzłów miejskiej sieci bezprzewodowej 

3.7.1.5 Infrastruktura Orange Polska 
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W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych Orange Polska posiada rozbudowaną infrastrukturę 

teletechniczną w postaci kanalizacji kablowej wraz ze znajdującymi się w niej kablami 

światłowodowymi i miedzianymi. Przyłącza telekomunikacyjne kablami miedzianymi 

doprowadzone są do wszystkich budynków w obrębie Starego Rynku, a przy ul. Wronieckiej oraz 

Wodnej znajdują się istn. szafy telekomunikacyjne w których poprzez kable sieci rozdzielczej te 

przyłącza mają swój początek. Ponadto kanalizacja Orange Polska od wielu lat używana jest 

zarówno przez innych operatorów telekomunikacyjnych jak i przez Miasto Poznań do układania w 

niej swoich kabli telekomunikacyjnych. 

Orange Polska dnia 10.01.2020 r. w wiadomości mailowej do Poznańskich Inwestycji Miejskich 

wyraziło zainteresowanie współpracą w temacie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w 

trakcie prowadzenia rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu, a kolejne konsultacje i 

ustalenia z Orange Polska posłużyły do przygotowania niniejszego PFU. Zakres prac które 

realizować będzie Orange Polska oznaczono na rysunku 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-

01006_PROJEKTOWANA SIEĆ TELETECHNICZNA kolorem jasno-pomarańczowym. Wykonawca 

wykona na rzecz Orange Polska S.A. projekt budowlany. Wykonanie projektu wykonawczego i  

rozbudowy kanalizacji odbędzie się kosztem i środkami własnymi Orange Polska S.A, a prace 

budowlane związane z realizacją rozbudowy nie są objęte zakresem Przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie w wymaganiami Orange Polska osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu 

przebudowy istniejących sieci teletechnicznych oraz budowy nowej infrastruktury musi posiadać 

stosowany certyfikat do projektowania, gwarantujący dysponowanie wiedzą oraz 

umiejętnościami niezbędnymi do projektowania zgodnie ze standardami Orange Polska. Ponadto 

osoba odpowiedzialna za wykonanie tej przebudowy i budowę nowych przyłączy musi posiadać 

stosowny certyfikat do budowania, gwarantujący znajomość standardów wykonawczych sieci 

teletechnicznej Orange Polska.   
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Przebieg istn. kanalizacji teletechnicznej Orange Polska 

 

 

3.7.1.6 Infrastruktura PCSS 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe jako 

operator Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN posiada swoje węzły, połączone kablami 

światłowodowymi ułożonymi w kanalizacji teletechnicznej operatora Orange Polska. Przez PCSS 

dnia 18.04.2019 r. zostały wydane wytyczne nr 765/04/2019, które posłużyły do przygotowania 

niniejszego PFU.  
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Lokalizacja istn. węzłów Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN 

3.7.1.7 Infrastruktura INEA 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych INEA posiada swoją infrastrukturę składająca się z 

kanalizacji teletechnicznej INEA, w której umieszczono kable światłowodowe oraz z kabli i złącz 

(muf) światłowodowych umieszczonych w istn. kanalizacji teletechnicznej operatora Orange 

Polska. Przez INEA dnia 29.05.2019 r. zostały wydane wytyczne nr WTINEA-2599, które posłużyły do 

przygotowania niniejszego PFU.  
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Lokalizacja istn. infrastruktury teletechnicznej INEA 

 

 

3.7.1.8 Infrastruktura Horyzont Technologie Internetowe 
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W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych Horyzont Technologie Internetowe posiada swoją 

infrastrukturę składająca się z kabli światłowodowych umieszczonych w istn. kanalizacji 

teletechnicznej operatora Orange Polska oraz cztery przyłącza do budynków: Stary Rynek 61, 67, 

85 i 95/96. 

Przez Horyzont dnia 31.07.2020 r. zostały wydane wytyczne, które posłużyły do przygotowania 

niniejszego PFU.  

 

Lokalizacja istn. infrastruktury teletechnicznej Horyzont Technologie Internetowe 
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3.7.1.9 Infrastruktura Tele Haus Polska 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych Tele Haus Polska posiada swoją infrastrukturę 

składająca się z kabla światłowodowego Z-XOTktsd relacji Plac Wolności – Garbary/Estkowskiego 

umieszczonego w istn. kanalizacji teletechnicznej operatora Orange Polska.  

3.7.1.10 Infrastruktura innych operatorów 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych lokalni operatorzy telekomunikacyjni z Poznania (jak 

np. East&West, Systemia.pl, Echostar, Winogradzka Telewizja Kablowa czy DT Net) mogą posiadać 

swoją infrastrukturę telekomunikacyjną w postaci kabli światłowodowych i miedzianych 

umieszczoną w istn. kanalizacji teletechnicznej operatora Orange Polska. Aby uzyskać aktualną 

informację o stanie okablowania w obrębie Starego Rynku projektant powinien wystąpić do ww. 

podmiotów z prośbą o wydanie aktualnych warunków przebudowy ze względu na konkretne 

etapowanie prac związanych z rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu – ilość kabli w 

kanalizacji Orange Polska jest sprawą bardzo dynamiczną i pojawienie się nowych elementów 

infrastruktury następuje stosunkowo szybko. 

3.7.2 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 

3.7.2.1 Kanał technologiczny 

Na potrzeby prowadzenia kabli teletechnicznych w obszarze Starego Rynku i ulic przyległych 

należy zaprojektować i wybudować dedykowaną ku temu infrastrukturę należącą do Miasta 

Poznań a wszystkie projektowane i przebudowywane kable miejskie należy docelowo umieścić 

wewnątrz niej. Przedmiotowa telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ma docelowo służyć 

wszystkim zainteresowanym operatorom do świadczenia usług telekomunikacyjnych 

poprzedzając to podpisywaniem stosownych umów z właścicielem tej infrastruktury. 

W miejscach nieobjętych rewaloryzacją, gdzie nie znajduje się istn. infrastruktura należąca do 

Miasta Poznań, nowe kable można prowadzić w istn. kanalizacji teletechnicznej Orange Polska 

wprowadzając je do tej kanalizacji w wykorzystaniem zaprojektowanych nawiązań (opisanych w 

dedykowanych temu punktach) – na podstawie stosownych umów zawieranych z właścicielami 

infrastruktury.   

Ramy i pokrywy wszystkich studni na płycie Starego Rynku i ulicach przyległych, gdzie 

zaprojektowano wymianę nawierzchni, należy wypełnić materiałem brukarskim tak, aby tworzyły 

optyczną jedność z płytą rynku (muszą zostać wypełnione identyczną nawierzchnią).  

Przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolnej ze względu na ograniczoną ilość miejsca w chodniku 

projektowana studnia kablowa SKR-2 może zostać umieszczona w drodze – w związku z czym 

powinna zostać wyposażona w ramę i pokrywę ciężką wzmocnioną (najazdową) klasy D400. W 

miarę możliwości należy unikać lokalizacji studni kablowych w drodze, jednak gdy będzie to 

konieczne wtedy również powinny być one wyposażone w ramę i pokrywę ciężką, najazdową. 

Wszystkie projektowane rury należy zabezpieczać od siebie z wykorzystaniem separatorów – 

przekładek dystansowych układanych min. co 1 m lub zgodnie z ustaleniami z insp. nadzoru 

inwestorskiego.   
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Kanał magistralny 

Wokół płyty Starego Rynku należy zaprojektować kanał technologiczny magistralny wraz z 

infrastrukturą dedykowaną dla WZKiB, którego całość tworzyć będą rury: 

● 4x rura RHDPEp 110/6,3; 

● 6x rura HDPEwp 40/3,7; 

●  2x wiązka mikrorurek 7x12/8; 

a pod jezdnią lub w przecisku: 

● 4x rura RHDPEp 110/6,3; 

● 2x rura RHDPEp 125/7,0: 

○  w jednej rurze: 4x rura HDPEwp 40/3,7; 

○  w drugiej rurze: 2x rura HDPEwp 40/3,7 + 2x wiązka mikrorurek 7x12/8. 

Na kanale magistralnym należy zaprojektować studnie kablowe SKR-2 lub SK-2 w zależności od 

ilości dostępnego miejsca pomiędzy pozostałymi projektowanymi lub istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu. 

Kanał rozdzielczy 

Jako odgałęzienia od kanału magistralnego należy zaprojektować kanał technologiczny 

rozdzielczy wraz z infrastrukturą dedykowaną dla WZKiB, którego całość tworzyć będą rury:  

● 3x rura RHDPEp 110/6,3; 

● 2x rura HDPEwp 40/3,7; 

● 2x wiązka mikrorurek 7x12/8. 

a pod jezdnią lub w przecisku: 

● 3x rura RHDPEp 110/6,3; 

● 1x rura RHDPEp 125/7,0: 

○ w rurze: 2x rura HDPEwp 40/3,7 + 2x wiązka mikrorurek 7x12/8. 

Na kanale rozdzielczym należy zaprojektować studnie kablowe SKR-1.   

W formie kanału rozdzielczego zaprojektować odgałęzienia od kanału magistralnego w boczne 

ulice dochodzące do płyty Starego Rynku oraz nawiązanie wzdłuż ul. Wodnej i Klasztornej do 

skrzyżowania ul. Koziej i Klasztornej przy Placu Kolegiackim.  

Nawiązania pomiędzy proj. kanałem technologicznym a kanalizacją Orange Polska 

Jako połączenie pomiędzy proj. kanałem technologicznym miasta a istn. kanalizacją kablową 

Orange Polska należy zaprojektować nawiązania, które tworzyć będą rury: 

● 1x rura RHDPEp 110/5,0; 

● 2x rura HDPEwp 40/3,7; 

● 1x wiązka mikrorurek 7x12/8. 
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Nawiązania należy zaprojektować we wszystkich czterech narożnikach Starego Rynku tak aby w 

każdym z nich umożliwić przejście pomiędzy studniami kanału magistralnego Miasta Poznań a 

studniami kanalizacji Orange Polska.  

Przyłącza do słupków systemu bramkowania, kamer monitoringu, węzłów Access Point oraz 

szafek obsługi imprez masowych 

Jako połączenie pomiędzy proj. kanałem technologicznym miasta a proj. słupkami systemu 

bramkowania, kamerami monitoringu, węzłami Access Point czy szafkami obsługi imprez 

masowych (projektowanymi również dla miasta) należy zaprojektować nawiązania, które tworzyć 

będą 3 rury HDPEwp 40/3,7 wyprowadzone ze studni kanału technologicznego oraz 1 rura HDPEwp 

40/3,7 wyprowadzona ze studni kanalizacji energetycznej. Szczegóły podłączenia każdego z 

elementów przedstawiono w częściach poświęconych tym zagadnieniom. 

Przyłącza na potrzeby czujników monitorowania poziomu wody w zbiornikach retencyjnych 

Jako połączenie pomiędzy proj. kanałem technologicznym miasta a proj. separatorami w których 

umieszczone zostaną sterowniki zbierające sygnał z czujników służących do monitorowania 

poziomu wody w zbiorniku retencyjnym należy zaprojektować nawiązania, które tworzyć będzie 1 

rura RHDPEp 110/6,3 wyprowadzona ze studni kanału. Szczegóły podłączenia przedstawiono w 

częściach poświęconych tym zagadnieniom. 

Przyłącza do budynków 

Jako przyłącza miejskie z kanału technologicznego do budynków zlokalizowanych w obrębie 

płyty Starego Rynku należy zaprojektować po jednym pakiecie mikrorurek 4x12/10 

wyprowadzonym z najbliższej studni kanału. Jako przyłącza miejskie z tunelu technologicznego do 

budynków zlokalizowanych w obrębie płyty Starego Rynku należy zaprojektować po jednym 

pakiecie mikrorurek 4x12/10 wyprowadzonym ze ściany tego tunelu. Szczegóły podłączenia 

budynków oraz ich lista z lokalizacjami zostały przedstawione w części poświęconej tym 

przyłączom.  

Przebudowa Placu Kolegiackiego 

W związku z faktem, że Plac Kolegiacki jest aktualnie w trakcie całkowitej przebudowy 

obejmującej kompleksową wymianę nawierzchni niezbędne jest, aby w odpowiednim momencie 

zostały ułożone rury osłonowe poza granicę wyżej opisanej przebudowy umożliwiające późniejsze 

bezinwazyjne doprowadzenie kabli i rurociągów WZKiB do istn. infrastruktury. 

Wykonawca przebudowy Placu Kolegiackiego – firma Budimex – zobligowała się poprzez swojego 

przedstawiciela (Pana Marcina Zaorskiego) do ułożenia dwóch rur karbowanych o średnicy 

zewnętrznej 110 mm od istn. studni kablowej WZKiB zlokalizowanej przy wlocie ulicy Koziej w Plac 

Kolegiacki do granicy przebudowy Placu Kolegiackiego po północnej stronie ulicy Koziej (w 

okolicy wschodniego narożnika budynku Kozia 32/33) i zaślepienia ich w sposób uniemożliwiający 

dostawanie się wody i materiałów stałych do studni kablowej. Zgodnie z informacją od Pana 

Marcina Zaorskiego z dnia 23.06.2020 rury zostały wybudowane.  

Trasę ułożenia przedmiotowych rur została zaproponowana przez Pana Artura Leśniczaka 

opracowującego niniejsze PFU przebudowy Starego Rynku w branży teletechnicznej, ale sam 

projekt ułożonego odcinka należy uwzględnić w dokumentacji projektowej przebudowy Starego 

Rynku. Należy więc od ostatniej projektowanej studni na kanale rozdzielczym przy ul. Koziej i 
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Klasztornej do studni kablowej WZKiB zlokalizowanej przy wlocie ulicy Koziej w Plac Kolegiacki 

zaprojektować rurociąg 4x rura HDPEwp 40/3,7 i 2x wiązkę mikrorurek 7x12/8, który zostanie 

wprowadzony z wykorzystaniem wybudowanych rur 2x110 do studni kablowej WZKiB 

zlokalizowanej przy wlocie ulicy Koziej w Plac Kolegiacki. 

Budimex po wykonaniu prac przygotuje oświadczenie, że przedmiotowe rury zostały 

wyprzedzająco ułożone w ziemi w trakcie przebudowy Placu Kolegiackiego oraz że 

doprowadzenie kabli czy rurociągów od Starego Rynku w późniejszym terminie nie spowoduje 

konieczności ingerencji w nowo wybudowanej, objętej gwarancją nawierzchni Placu 

Kolegiackiego. 

Wspólny tunel techniczny w obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ 

W obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ zostanie zaprojektowany i wybudowany (opisany w 

dedykowanym ku temu punkcie) wspólny tunel techniczny, na potrzeby zlokalizowania w nim 

wszystkich proj. sieci uzbrojenia terenu. Na początku i końcu tunelu należy zaprojektować 

nawiązania z kanałem technologicznym magistralnym o takim samym profilu (proj. kanał 

magistralny należy wprowadzić do tego tunelu). 

Obecnie w obszarze tych ulic znajduje się m. in. kanalizacja kablowa operatora Orange Polska, 

zawierająca kable różnych operatorów, która docelowo musi zostać przeniesiona do proj. tunelu 

technicznego. 

Po wprowadzeniu jakichkolwiek rur do tunelu przestrzeń pomiędzy ścianą a rurą należy dokładnie 

uszczelnić z wykorzystaniem specjalistycznej masy zewnętrznej, gazo- i wodoszczelnej (np. FiloForm 

lub Hilti). Ponadto rury 110 należy uszczelnić z wykorzystaniem pierścieni dwudzielnych z 

możliwością wprowadzenia dodatkowych kabli (np. Hauff-technik), puste rury 40 należy zaślepić z 

wykorzystaniem uszczelnienia Jackmoon Blank, rury 40 z kablem telekomunikacyjnym należy 

uszczelnić z wykorzystaniem uszczelnienia Jackmoon Simplex, puste mikrorurki zaślepić 

dedykowanym do tego korkiem a mikrorurki z kablem uszczelnić z wykorzystaniem uszczelniania 

typu UMD. Wprowadzanie nowych kabli w przyszłości nie może spowodować utraty szczelności, 

dlatego należy przewidzieć uszczelnienia systemowe – w żadnym wypadku nie ma zgody na 

zastosowanie zwykłej pianki uszczelniającej. 

Z jednej strony tunelu na potrzeby teletechniki i energetyki na całej jego długości należy 

zaprojektować stojaki, a na nich koryta kablowe o szer. 30 cm na potrzeby układania na nich proj. 

kabli telekomunikacyjnych. Wszystkie kable należy w tym obszarze prowadzić w proj. peszlach 

zainstalowanych w tunelu na dedykowanych korytach kablowych. Ze względu na ograniczoną 

ilość miejsca w tunelu wszelkie urządzenia dodatkowe (np. złącza kablowe) należy projektować 

w studniach kanałów technologicznych (a nie w tunelu).  

3.7.2.2 Kanalizacja Orange Polska 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych Orange Polska posiada rozbudowaną infrastrukturę 

teletechniczną w postaci wielootworowej kanalizacji kablowej wraz ze znajdującymi się w niej 

kablami światłowodowymi i miedzianymi różnych podmiotów (również Miasta Poznań).  

Obecnie przyłącza telekomunikacyjne kablem miedzianym z tej kanalizacji doprowadzone są do 

wszystkich budynków w obrębie Starego Rynku, a przy ul. Wronieckiej i Wodnej znajdują się istn. 

szafy telekomunikacyjne w których poprzez kable sieci rozdzielczej te przyłącza mają swój 

początek. Należy zaprojektować modernizację tych szaf (polegającą na odmalowaniu i 
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dostosowaniu wizualnym do nowych nawierzchni) lub wymianę ich na nowe (uwzględniając 

przełożenie wszystkich istn. urządzeń i kabli do nowych szaf). 

Istn. przyłącza światłowodowe do budynków wyprowadzone z tej kanalizacji przedstawiono w 

tabeli w części poświęconej przyłączom Orange Polska. 

Przebudowa istniejącej infrastruktury na czas budowy 

Docelowo kanalizacja kablowa Orange Polska ma pozostać w niezmienionej formie wraz z 

kablami i urządzeniami w niej zlokalizowanymi. Jednak poziom ingerencji w teren (m.in. głębokie 

wykopy archeologiczne) mogą spowodować konieczność częściowego odtworzenia kanalizacji 

po planowanym lub nieplanowanym jej uszkodzeniu. W związku z powyższym na czas przebudowy 

należy zaprojektować „bypassy” kablowe, czyli obejścia dla wszystkich istn. kabli 

telekomunikacyjnych po innej, alternatywnej trasie, aby utrzymać działanie wszystkich sieci 

działających na kablach wybudowanych w tej kanalizacji (aby uniknąć długich przerw w 

dostępie do usług telekomunikacyjnych). Należy pamiętać, iż jest to jedyna kanalizacja kablowa 

na płycie rynku, a co z tym znajduje się w niej sporo różnych kabli światłowodowych (dosyłowych, 

dołączeniowych i abonenckich) i miedzianych (magistralnych, rozdzielczych i abonenckich) 

należących do różnych podmiotów.  

Ostateczna decyzja dotycząca etapowania prac podjęta zostanie wspólnie przez wszystkich 

branżystów na etapie projektu, jednak z punktu widzenia telekomunikacji najsensowniejsze będzie 

podzielenie całości prac na płycie Starego Rynku na 4 części: północną, południową, wschodnią 

i zachodnią (niniejsze opracowanie nie blokuje jeszcze głębszego podziału). 

Zgodnie z wymaganiami Orange Polska kanalizację zabezpieczyć na czas przebudowy 

prefabrykowaną ławą betonową (np. łupiną fundamentową typu C). Szczegóły należy uzgodnić 

z przedstawicielem operatora sieci.  

W celu wykonania „bypassu” północnej części kanalizacji kablowej Orange Polska należy 

zaprojektować przechwycenie wszystkich kabli w studni kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/007 

(skrzyżowanie ul. Zamkowej i Góry Przemysła) oraz drugie przechwycenie tych kabli w studni 

kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/019 (skrzyżowanie ul. Kramarskiej, Wielkiej i Klasztornej). 

Pomiędzy tymi studniami należy zaprojektować z wykorzystaniem odpowiednich złącz połączenie 

tych wszystkich kabli na czas przebudowy północnej części rynku, zapewniając ich ponowną 

ciągłość po trasie alternatywnej, omijającej przebudowę Starego Rynku. Ze względu na sporą ilość 

przebudowywanych kabli trasę alternatywną (bypass) należy prowadzić w istn. kanalizacji 

kablowej magistralnej Orange Polska (którą charakteryzuje duża ilość otworów na poszczególnych 

przęsłach kanalizacji) wzdłuż ulic Zamkowej, 23 Lutego, Kramarskiej, Żydowskiej, Dominikańskiej, 

Garbary i Wielkiej. 

W celu wykonania „bypassu” wschodniej części kanalizacji kablowej Orange Polska należy 

zaprojektować przechwycenie wszystkich kabli w studni kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/019 

(skrzyżowanie ul. Kramarskiej, Wielkiej i Klasztornej) oraz drugie przechwycenie tych kabli w studni 

kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/016E/009 (południowo-wschodni narożnik Starego Rynku). 

Pomiędzy tymi studniami należy zaprojektować z wykorzystaniem odpowiednich złącz połączenie 

tych wszystkich kabli na czas przebudowy wschodniej części rynku, zapewniając ich ponowną 

ciągłość po trasie alternatywnej, omijającej przebudowę Starego Rynku. Ze względu na sporą ilość 

przebudowywanych kabli trasę alternatywną (bypass) należy prowadzić w istn. kanalizacji 

kablowej magistralnej Orange Polska (którą charakteryzuje duża ilość otworów na poszczególnych 

przęsłach kanalizacji) wzdłuż ulic Wielkiej, Garbary i Wodnej. Uwaga - w związku z wielotorowością 

kanalizacji Orange przy skrzyżowaniu ulic Świętosławskiej i Wodnej, a co za tym idzie z brakiem 

możliwości wykonania uniwersalnego rozwiązania “bypassu” na etapie projektu należy 

zweryfikować ryzyko uszkodzenia kabli w ulicach Świętosławskiej oraz Wodnej i ewentualnie 

wykonać dwa niezależne punkty zakończenia obejścia na granicach przebudowy na tym 
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fragmencie (np. studnia POZNAN/CV1/A/002E/021B/007C/004 w ulicy Świętosławskiej oraz studnia 

POZNAN/CV1/A/012D/034G/008G/002 w ulicy Wodnej). 

W celu wykonania „bypassu” południowej części kanalizacji kablowej Orange Polska należy 

zaprojektować przechwycenie wszystkich kabli w studni kablowej OPL 

POZNAN/CV1/A/012D/016E/009 (południowo-wschodni narożnik Starego Rynku) oraz drugie 

przechwycenie tych kabli w studni kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/008F/013 (południowo-

zachodni narożnik Starego Rynku). Pomiędzy tymi studniami należy zaprojektować z 

wykorzystaniem odpowiednich złącz połączenie tych wszystkich kabli na czas przebudowy 

południowej części rynku, zapewniając ich ponowną ciągłość po trasie alternatywnej, omijającej 

przebudowę Starego Rynku. Ze względu na sporą ilość przebudowywanych kabli trasę 

alternatywną (bypass) należy prowadzić w istn. kanalizacji kablowej magistralnej Orange Polska 

(którą charakteryzuje duża ilość otworów na poszczególnych przęsłach kanalizacji) wzdłuż ulic 

Wodnej, Garbary, Porucznik Janiny Lewandowskiej, Podgórnej i Szkolnej. Uwaga - w związku z 

wielotorowością kanaliacji Orange przy skrzyżowaniu ulic Świętosławskiej i Wodnej oraz 

Paderewskiego i Szkolnej, a co za tym idzie z brakiem możliwości wykonania uniwersalnego 

rozwiązania “bypassu” na etapie projektu należy zweryfikować ryzyko uszkodzenia kabli w ulicach 

Świętosławskiej, Wodnej, Paderewskiego oraz Szkolnej i ewentualnie wykonać cztery niezależne 

punkty zakończenia obejścia na granicach przebudowy na tym fragmencie (np. studnia 

POZNAN/CV1/A/002E/021B/007C/004 w ulicy Świętosławskiej, studnia POZNAN/CV1/A/012D/ 

034G/008G/002 w ulicy Wodnej, studnia POZNAN/CV1/A/012D/008F/015 w ulicy Paderewskie- go 

oraz POZNAN/CV1/A/002E/021B/007 w ulicy Szkolnej). 

W celu wykonania „bypassu” zachodniej części kanalizacji kablowej Orange Polska należy 

zaprojektować przechwycenie wszystkich kabli w studni kablowej OPL 

POZNAN/CV1/A/012D/008F/013 (południowo-zachodni narożnik Starego Rynku) oraz drugie 

przechwycenie tych kabli w studni kablowej OPL POZNAN/CV1/A/012D/007 (skrzyżowanie ul. 

Zamkowej i Góry Przemysła). Pomiędzy tymi studniami należy zaprojektować z wykorzystaniem 

odpowiednich złącz połączenie tych wszystkich kabli na czas przebudowy zachodniej części 

rynku, zapewniając ich ponowną ciągłość po trasie alternatywnej, omijającej przebudowę 

Starego Rynku. Ze względu na sporą ilość przebudowywanych kabli trasę alternatywną (bypass) 

należy prowadzić w istn. kanalizacji kablowej magistralnej Orange Polska (którą charakteryzuje 

duża ilość otworów na poszczególnych przęsłach kanalizacji) wzdłuż ulic Paderewskiego, Alei 

Marcinkowskiego, 23 Lutego i Zamkowej.  Uwaga - w związku z wielotorowością kanaliacji Orange 

przy skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Szkolnej, a co za tym idzie z brakiem możliwości wykonania 

uniwersalnego rozwiązania “bypassu” na etapie projektu należy zweryfikować ryzyko uszkodzenia 

kabli w ulicach Paderewskiego oraz Szkolnej i ewentualnie wykonać dwa niezależne punkty 

zakończenia obejścia na granicach przebudowy na tym fragmencie (np. studnia 

POZNAN/CV1/A/012D/008F/015 w ulicy Paderewskiego oraz POZNAN/CV1/A/002E/021B/007 w 

ulicy Szkolnej). 

Przebiegi trasy alternatywnych należy dokładnie zweryfikować na etapie projektu, a zwłaszcza 

zajętość istn. kanalizacji. Kanalizacja kablowa Orange Polska w obrębie centrum jest bardzo 

rozbudowana i może okazać się, że trasy „bypassów” można poprowadzić na wiele różnych 

sposobów (niektóre przęsła mogą być w dużej części zajęte, co spowoduje konieczność 

prowadzenia „bypassów” jeszcze innymi trasami niż zaproponowane). 

Na etapie opracowania projektu należy wystąpić do Orange Polska (właściciela kanalizacji) o 

wydanie szczegółowych warunków technicznych zawierających informacje o ilości, przekrojach i 

właścicielach wszystkich kabli telekomunikacyjnych umieszczonych w ich kanalizacji. Ze względu 

na lokalizację Starego Rynku przebiega przez niego główny ciąg telekomunikacyjny a ilość i rodzaj 

okablowania w kanalizacji teletechnicznej bardzo często ulega zmianie przez co wydane na 

etapie PFU warunki mogłyby bardzo szybko okazać się nieaktualne. Otrzymanie danych z Orange 

Polska nie zwalnia projektanta z obowiązku weryfikacji tych danych w terenie – w szczególności 

nie zwalnia go z rzetelnego sprawdzenia ilości i rodzajów kabli umieszczonych w przedmiotowej 

kanalizacji kablowej. 
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Ze względu na brak harmonogramu i znajomości terminów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych 

etapów prac oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację z kablami w kanalizacji teletechnicznej 

nie było możliwe na etapie PFU szczegółowe uzgodnienie wykonania „bypassów” z Orange 

Polska.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie „bypassów” kabli wielomodowych 

obsługujących monitoring miejski i sieć miejskiego Internetu bezprzewodowego, aby utrzymać 

działanie tych systemów podczas przebudowy.  

Na płycie Starego Rynku i ulicach przyległych, gdzie zaprojektowano wymianę nawierzchni należy 

zaprojektować wymianę ram i pokryw wszystkich studni na nowe i należy dostosować je do tej 

nawierzchni, tak by tworzyły optyczną jedność z płytą rynku. 

 

Kanalizacja kablowa Orange Polska w obrębie rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu ma 

dziesiątki lat, dlatego w trakcie wykonywania prac należy dokładnie zweryfikować stan korpusów 

studni i wsporników kablowych, gdyż ich stan może pozostawiać wiele do życzenia. Zniszczone 

korpusy należy odbudować lub wymienić na nowe tam, gdzie będzie to konieczne a zniszczone 

wsporniki kablowe uzupełnić. 

Nawiązania pomiędzy proj. kanałem technologicznym miasta a kanalizacją Orange Polska 

Jako połączenie pomiędzy proj. kanałem technologicznym miasta a istn. kanalizacją kablową 

Orange Polska należy zaprojektować nawiązania, które tworzyć będą rury: 

● 1x rura RHDPEp 110/5,0; 

● 2x rura HDPEwp 40/3,7; 

● 1x wiązka mikrorurek 7x12/8. 

Nawiązania należy zaprojektować we wszystkich czterech narożnikach Starego Rynku tak aby w 

każdym z nich umożliwić przejście pomiędzy kanałem magistralnym Miasta Poznań a kanalizacją 

Orange Polska. 

Przyłącza do budynków 

Jako przyłącza Orange Polska z ich kanalizacji teletechnicznej do budynków zlokalizowanych w 

obrębie płyty Starego Rynku należy zaprojektować po jednej rurze  HDPEwp 40/3,7 z najbliższej 

studni kablowej. Jako przyłącza Orange z tunelu technologicznego do budynków zlokalizowanych 

w obrębie płyty Starego Rynku należy zaprojektować 1 rurę HDPEwp 40/3,7 wyprowadzoną ze 

ściany tego tunelu. Szczegóły podłączenia budynków oraz ich lista z lokalizacjami zostały 

przedstawione w części poświęconej tym przyłączom. 

Tunel wieloprzewodowy w obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ 

W obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ zostanie zaprojektowany opisany w dedykowanym temu 

punkcie (3.7 Wymagania dotyczące tunelu wieloprzewodowego) wspólny tunel techniczny, na 

potrzeby zlokalizowania w nim wszystkich proj. sieci uzbrojenia terenu. 

Obecnie w obszarze tych ulic znajduje się m. in. kanalizacja kablowa operatora Orange Polska, 

zawierająca kable różnych operatorów, która docelowo ma zostać przeniesiona do proj. tunelu 

technicznego. Wszystkie kable, które będą tego wymagały należy w tym obszarze prowadzić w 

proj. peszlach kablowych zainstalowanych w tunelu na dedykowanych stojakach (zgodnie z 

opisem w punkcie 3.7). 
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Na środku tunelu (na wysokości zachodniej części Ratusza) należy zaprojektować nawiązanie 

pomiędzy istn. kanalizacją teletechniczną Orange Polska za pomocą 2 rur RHDPEp 110/5,0 (proj. 

przęsło kanalizacji należy wprowadzić do tego tunelu). 

Na końcu tunelu (po wschodniej stronie) należy zaprojektować wyjście z niego i dalej budowę 

nowej kanalizacji teletechnicznej Orange Polska opisanej poniżej za pomocą 2 rur RHDPEp 110/5,0 

(proj. przęsło kanalizacji należy wprowadzić do tego tunelu). Należy pamiętać o uszczelnieniach 

przepustów i rur zgodnie z wcześniejszym opisem. 

Rozbudowa istn. infrastruktury 

Na płycie Starego Rynku wzdłuż budynków 9/10, 10, 11/17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26,  po 

wyjściu z tunelu technologicznego należy zaprojektować budowę nowej kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska, którą tworzyć będą 2 rury RHDPEp 110/5,0 oraz studnie kablowe 

SKR-1. Z kanalizacji należy zaprojektować przyłącza do budynków opisane w dedykowanych temu 

punktach.  

Demontaż istn. kabli wielomodowych 

Wszystkie użytkowane obecnie systemy miejskie w obszarze Starego Rynku i ulic przyległych 

działają w oparciu o technologię kabli wielomodowych. Efektem końcowym przebudowy 

infrastruktury należącej do Miasta Poznań powinna być całkowita wymiana kabli wielomodowych 

na kable jednomodowe. Istn. kable wielomodowe prowadzone są częściowo w istn. kanalizacji 

teletechnicznej należącej do Miasta Poznania (WZKiB) i częściowo w istn. kanalizacji 

teletechnicznej operatora Orange Polska. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie „bypassów” kabli wielomodowych 

obsługujących monitoring miejski i sieć miejskiego Internetu bezprzewodowego aby utrzymać 

działanie tych systemów podczas przebudowy.  

Wymiana istn. studni Wodna 28/Świętosławska  

Przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i Świętosławskiej w narożniku budynku Wodna 28 znajduje się istn. 

studnia kablowa Orange Polska, która wymaga przebudowy. W rzeczywistości są to 3 studnie 

połączone ze sobą, które należy zlikwidować, a w ich miejscu należy zaprojektować budowę 

nowej studni SKR-1 wykonanej z bloczków wraz z nawiązaniem do istn. rur kanalizacji kablowej. 

Całość infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w tym miejscu (kable, zapasy, złącza) należy 

uporządkować i przełożyć do nowej studni.  

Przy ulicy Świętosławskiej znajdują się dwie studnie Orange Polska, które wymagają przebudowy 

ze względu na lokalizację planowanych nawierzchni (przy. budynku Stary Rynek 57 oraz 

Świętosławskiej 12). Studnie te należy zlikwidować, a w ich miejscu należy zaprojektować budowę 

nowych studni SKR-1 wykonanych z bloczków wraz z nawiązaniem do istn. rur kanalizacji kablowej. 

Całość infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w tym miejscu (kable, zapasy, złącza) należy 

uporządkować i przełożyć do nowych studni.  

3.7.2.3 Przyłącza miejskie 

Jako przyłącza miejskie z kanału technologicznego do wskazanych poniżej budynków 

zlokalizowanych w obrębie płyty Starego Rynku należy zaprojektować po jednym pakiecie 

mikrorurek 4x12/10 wyprowadzonym ze studni miejskiego kanału technologicznego lub tunelu 

technicznego. 
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Lp. PUNKT ADRESOWY 
PRZYŁĄCZ

E  
UWAGI 

1 Stary Rynek 2 TAK Waga Miejska 

2 Stary Rynek 5 TAK - 

3 Stary Rynek 6 TAK Arsenał (Galeria Miejska) 

4 
Toaleta miejska  

(Stary Rynek 9) 
TAK 

Toaleta w budynku Arsenału  

(północna część obiektu) 

5 Stary Rynek 9 TAK Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 

6 
Trafostacja miejska  

(Stary Rynek 6) 
TAK 

Lokalizacja trafostacji może jeszcze 

ulegać zmianie - nie jest ona 

jednoznacznie ustalona 

7 Stary Rynek 10 TAK - 

8 Stary Rynek 45 TAK (2 szt.) 
Mieszkania oraz Muzeum  

Instrumentów Muzycznych 

9 Stary Rynek 78/79 TAK 
Mieszkania, lokale usługowe oraz  

Biblioteka Kórnicka (PAN) 

10 Stary Rynek 84 TAK Muzeum Henryka Sienkiewicza 

11 Wodna 27  TAK Muzeum Archeologiczne 

12 Stary Rynek 1 TAK Ratusz 

  

BUDYNKI KOMUNALNE -  

DANE OD ZARZĄDU 

KOMUNALNYCH  

ZASOBÓW LOKALOWYCH 

PRZYŁĄCZ

E  
UWAGI 

13 Stary Rynek 3 TAK 
Odwach (Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego) 

14 Stary Rynek 9/10 TAK - 

15 Stary Rynek 20-23 TAK (4 szt.) - 

16 Stary Rynek 46-47 TAK - 

17 Stary Rynek 56 TAK - 

18 Stary Rynek 64-65 TAK - 
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Lp. PUNKT ADRESOWY 
PRZYŁĄCZ

E  
UWAGI 

  

BUDYNKI WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH -  

 DANE OD ZARZĄDU 

KOMUNALNYCH 

 ZASOBÓW LOKALOWYCH 

PRZYŁĄCZ

E  
UWAGI 

19 Klasztorna 21 TAK - 

20 Stary Rynek 11-17 TAK - 

21 Stary Rynek 40 TAK - 

22 Stary Rynek 52AB, Klasztorna 16 TAK (2 szt.) - 

23 Stary Rynek 58 TAK - 

24 
Stary Rynek 59/60,  

Wrocławska 1 
TAK 

Mieszkania, lokale usługowe oraz 

Informacja Turystyczna Poznania 

25 
Stary Rynek 83, Zamkowa 7,7A,  

Góra Przemysława 5-6 
TAK - 

26 Stary Rynek 89-90 TAK - 

27 Żydowska 35AB, Wielka 1-6 TAK (3 szt.) - 

 

Na potrzeby wyprowadzenia przyłączy światłowodowych do budynków należy zaprojektować 4 

złącza światłowodowe na płycie Starego Rynku: przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska, przy 

skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka, przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa oraz przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna.  

Z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska należy doprowadzić kabel min. 144J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy doprowadzić 

kabel min. 48J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna należy doprowadzić kabel min. 96J. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa 

należy doprowadzić kabel min. 48J.  
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Do wszystkich obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w obrębie płyty Starego Rynku 

poza Ratuszem (tj. do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Wagi Miejskiej, Galerii Miejskiej Arsenał, 

informacji turystycznej, toalet publicznych, Muzeum Sienkiewicza, Biblioteki Kórnickiej PAN, 

Muzeum Archeologicznego, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów 

Muzycznych) należy ponadto doprowadzić kabel światłowodowy min. 4J z wykorzystaniem 

projektowanej infrastruktury opisanej w poprzednich akapitach (kanalizacja kablowa, rurki i mufy). 

Szczegóły wprowadzenia i zakończenia przyłączy w budynkach należy uzgodnić z 

właścicielami/zarządcami tych instytucji. Zarówno w studni kablowej jak i w budynku należy 

zastosować uszczelnienie wodo i gazoszczelne dla zastosowanego pakietu mikrorurek. 

Do reszty wymienionych budynków przewidziano budowę jedynie pakietu mikrorurek 4x12/10. 

Zarówno w studni kablowej jak i w budynku należy zastosować uszczelnienie wodo i gazoszczelne 

dla zastosowanego pakietu mikrorurek. 

Do budynku Ratusza należy doprowadzić kabel światłowodowy min. 24J, który należy zakończyć 

w proj. przełącznicy w pomieszczeniu Administratora (Pana Henryka Sieg). Kabel ten ma służyć nie 

tylko na potrzeby Ratusza (12J), ale również na potrzeby systemu alarmowego i modułu GSM, które 

należy zaprojektować na wieży zegarowej Ratusza (szczegóły opisano w części dedykowanej tym 

zagadnieniom).  

Do proj. trafostacji należy doprowadzić kabel światłowodowy min. 12J, który należy zakończyć w 

proj. przełącznicy (jej lokalizację należy ustalić z projektantem trafostacji). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie wszystkich proj. przyłączy (nie tylko miejskich, 

ale również Orange Polska czy INEA) do budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. 

Szczegóły wykonywania prac należy ustalić podczas procesu projektowego (podczas uzyskiwania 

pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę), jednak istotnym jest aby po 

wprowadzeniu przyłączy wykonać bardzo dokładne uszczelnienie pozostałej przestrzeni 

(pomiędzy rurką a ścianą budynku) zaprawą z hydraulicznym wapnem Sto-ispo, zawierającym ok. 

55 % trassu, która jest bardzo odporna na agresywne środowisko zewnętrzne, posiada bardzo mały 

skurcz (prawie 4-krotnie mniejszy od tradycyjnych zapraw wapienno-cementowych), silnie wiążą 

wapno, co zapobiega powstawaniu wykwitów oraz jest wysokoporowata, elastyczna i posiada 

wysoką paroprzepuszczalność. Zaprawy czy spoiwa wiążące do konserwacji zabytków powinny 

przede wszystkim spełniać wymogi historycznego podłoża. Hydrauliczne wapno Sto-ispo 

zawierające ok. 55% trassu to znakomite spoiwo zarówno dla wypraw tynkarskich, jak i zapraw 

murarskich lub fugowych.  

Zarówno osoba kierująca robotami budowlanymi jak i inspektor nadzoru inwestorskiego podczas 

prac przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (większość budynków, do 

których planuje się doprowadzenie przyłącza widnieje w tym rejestrze) muszą posiadać 

kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Miejski Konserwator Zabytków może nawet cofnąć udzielone pozwolenie konserwatorskie w 

przypadku stwierdzenia kierowania robotami budowlanymi czy wykonywania nadzoru 

inwestorskiego przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień. Miejski Konserwator Zabytków 

ma możliwość zastrzec sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac przy zabytkach oraz 

przeglądu prac w trakcie ich wykonywania. 
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3.7.2.4 Przyłącza Orange Polska 

Jako przyłącza Orange Polska z ich kanalizacji teletechnicznej do wskazanych poniżej budynków 

zlokalizowanych w obrębie płyty Starego Rynku należy zaprojektować 1 rurę HDPEwp 40/3,7 

wyprowadzoną ze studni kablowej zlokalizowanej najbliżej danego budynku. 

 

Lp. PUNKT ADRESOWY PRZYŁĄCZE  UWAGI 

1 Klasztorna 26 TAK - 

2 Paderewskiego 1, Szkolna 2 TAK - 

3 Paderewskiego 2 TAK - 

4 Paderewskiego 3 TAK - 

5 Stary Rynek 1 

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

Ratusz Poznański 

6 Stary Rynek 2 TAK Waga Miejska 

7 Stary Rynek 5 TAK - 

8 Stary Rynek 6 TAK Arsenał (Galeria Miejska) 

9 Toaleta miejska (Stary Rynek 6) NIE 

Toaleta w budynku 

Arsenału (północna 

część obiektu) 

10 Stary Rynek 9 TAK 
Wielkopolskie Muzeum 

Wojskowe 

11 Trafostacja miejska (Stary Rynek 9) NIE 

Lokalizacja trafostacji 

może jeszcze ulegać 

zmianie - nie jest ona 

jednoznacznie ustalona 

12 Stary Rynek 10 TAK - 

13 Stary Rynek 18 TAK - 

14 Stary Rynek 19 TAK - 

15 Stary Rynek 24 TAK - 

16 Stary Rynek 25 TAK - 

17 Stary Rynek 26 TAK - 
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Lp. PUNKT ADRESOWY PRZYŁĄCZE  UWAGI 

18 Stary Rynek 27 TAK - 

19 Stary Rynek 28 TAK - 

20 Stary Rynek 29 TAK - 

21 Stary Rynek 37 TAK - 

22 Stary Rynek 38 TAK - 

23 Stary Rynek 39 TAK - 

24 Stary Rynek 41 TAK - 

25 Stary Rynek 42 TAK - 

26 Stary Rynek 43 TAK - 

27 Stary Rynek 44 TAK (2 szt.) - 

28 Stary Rynek 45 TAK 

Mieszkania oraz Muzeum 

Instrumentów 

Muzycznych 

29 Stary Rynek 48 TAK - 

30 Stary Rynek 49 TAK - 

31 Stary Rynek 50 TAK - 

32 Stary Rynek 51 TAK - 

33 Stary Rynek 53/54 

NIE, budowa w 

trakcie realizacji 

przez Orange 

- 

34 Stary Rynek 55 TAK - 

35 Stary Rynek 57 TAK - 

36 Stary Rynek 61  

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

- 

37 Stary Rynek 62 

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

- 
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Lp. PUNKT ADRESOWY PRZYŁĄCZE  UWAGI 

38 Stary Rynek 63, Kozia 20 TAK - 

39 Stary Rynek 66 TAK - 

40 Stary Rynek 67 TAK - 

41 Stary Rynek 68 TAK - 

42 Stary Rynek 70 TAK - 

43 Stary Rynek 71/72 TAK - 

44 Stary Rynek 73/74 TAK - 

45 Stary Rynek 75, Sieroca 2 TAK - 

46 Stary Rynek 76, Sieroca 1 TAK - 

47 Stary Rynek 77 TAK - 

48 Stary  Rynek 78/79 TAK (3 szt.) 

Mieszkania, lokale 

usługowe oraz Biblioteka 

Kórnicka (PAN) 

49 Stary Rynek 82 TAK - 

50 Stary Rynek 81-82 

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

- 

51 Stary Rynek 84 TAK 
Muzeum Henryka 

Sienkiewicza 

52 Stary Rynek 85 TAK - 

53 Stary Rynek 86, Kramarska 4 

NIE, budowa w 

trakcie realizacji 

przez Orange 

- 

54 Stary Rynek 87/88 TAK (2 szt.) - 

55 Stary Rynek 91  

NIE, budowa w 

trakcie realizacji 

przez Orange 

- 

56 Stary Rynek 92 

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

- 
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Lp. PUNKT ADRESOWY PRZYŁĄCZE  UWAGI 

57 Stary Rynek 93 TAK - 

58 Stary Rynek 94, Kramarska 18 TAK - 

59 Stary Rynek 95/96, Kramarska 20 TAK (2 szt.) - 

60 Stary Rynek 97/98 TAK - 

61 Stary Rynek 99/100, Kramarska 26 TAK (2 szt.) - 

62 Świętosławska 12 TAK - 

63 Wielka 27-29 TAK (3 szt.) - 

64 Wodna 27  TAK Muzeum Archeologiczne 

65 Wodna 28 TAK - 

66 Zamkowa 5  TAK - 

67 Zamkowa 6 TAK - 

68 Żydowska 35B/17 i 35B/20 TAK - 

  

BUDYNKI KOMUNALNE -  

DANE OD ZARZĄDU KOMUNALNYCH  

ZASOBÓW LOKALOWYCH 

PRZYŁĄCZE  UWAGI 

69 Stary Rynek 3 TAK 

Odwach (Muzeum 

Powstania 

Wielkopolskiego) 

70 Stary Rynek 9/10 TAK - 

71 Stary Rynek 20-23 TAK (4 szt.) - 

72 Stary Rynek 46-47 

NIE, Orange 

posiada 

światłowód w tej 

lokalizacji 

- 

73 Stary Rynek 56 TAK - 

74 Stary Rynek 64-65 TAK - 

  

BUDYNKI WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH -  

 DANE OD ZARZĄDU 

KOMUNALNYCH 

 ZASOBÓW LOKALOWYCH 

PRZYŁĄCZE  UWAGI 
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Lp. PUNKT ADRESOWY PRZYŁĄCZE  UWAGI 

75 Klasztorna 21 TAK - 

76 Stary Rynek 11-17 TAK - 

77 Stary Rynek 40 TAK - 

78 Stary Rynek 52AB, Klasztorna 16 TAK (3 szt.) - 

79 Stary Rynek 58 TAK - 

80 Stary Rynek 59/60, Wrocławska 1 TAK 

Mieszkania, lokale 

usługowe oraz Informacja 

Turystyczna Poznania 

81 
Stary Rynek 83, Zamkowa 7,7A,  

Góra Przemysława 5-6 
TAK - 

82 Stary Rynek 89-90 TAK - 

83 Żydowska 35AB, Wielka 1-6 TAK (4 szt.) - 

 

Do wymienionych budynków przewidziano budowę jedynie rur HDPEwp 40/3,7 (zgodnie z 

ustaleniami z Orange Polska przyłącza kablami światłowodowymi zostaną uwzględnione w 

odrębnej dokumentacji projektowej). Zarówno w studniach kablowych jak i w budynkach należy 

zastosować uszczelnienia pustej rury HDPEwp 40/3,7 typu Jackmoon Blank. Szczegóły 

wprowadzenia przyłączy do budynków należy uzgodnić z właścicielami/zarządcami tych 

nieruchomości. 

Istn. przyłącza telekomunikacyjne kablem miedzianym należy pozostawić w miarę możliwości bez 

zmian, aby nie spowodować zaniku sygnału i utraty działających na nich usług. W przypadku 

konieczności przebudowy poszczególnych przyłączy należy zaprojektować doprowadzenie 

nowego przyłącza miedzianego w porozumieniu z usługodawcą i usługobiorcą, a na czas 

przebudowy zapewnić podtrzymanie usługi metodą alternatywną (np. za pomocą radiolinii). W 

przypadku uszkodzenia przyłączy podczas realizacji robót w terenie i braku możliwości 

zapewnienia podtrzymania usługi metodą alternatywną należy zgłosić problem do Orange Polska 

oraz niezwłocznie zlecić naprawę i odtworzenie przyłącza specjalistycznej firmie z branży 

teletechnicznej, która posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty operatora Orange 

Polska, gwarantujące wykonanie prac zgodnie wymaganymi standardami. 

3.7.2.5 Przyłącza INEA 

Należy zaprojektować przebudowę istn. przyłączy telekomunikacyjnych INEA, układając je 

docelowo w proj. tunelu technicznym oraz doziemnie w rurociągu złożonym z 2 rur HDPEwp 40/3,7. 

Przyłącza na płycie Starego Rynku ułożone są obecnie w istn. kanalizacji kablowej Orange Polska 

oraz pomiędzy tą kanalizacją a budynkami doziemnie.  
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W obrębie ul. Ratuszowej i Różany Targ należy zaprojektować przełożenie istn. przyłączy do 

budynków Galerii Miejskiej Arsenał i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego do proj. tunelu 

technicznego a po wyprowadzeniu z tunelu doziemnie w rurociągu złożonym z 2 rur HDPEwp 

40/3,7. Na czas przebudowy należy wykonać opisane wcześniej „bypassy”.  

3.7.2.6 Przyłącza Horyzont Technologie Internetowe 

Istn. przyłącza telekomunikacyjne należy pozostawić na czas przebudowy i później w miarę 

możliwości bez zmian, aby nie spowodować zaniku sygnału i utraty działających na nich usług. W 

przypadku konieczności przebudowy poszczególnych przyłączy należy zaprojektować 

doprowadzenie nowego przyłącza w porozumieniu z usługodawcą i usługobiorcą a na czas 

przebudowy zapewnić podtrzymanie usługi metodą alternatywną (np. za pomocą radiolinii). W 

przypadku uszkodzenia przyłączy podczas realizacji robót w terenie i braku możliwości 

zapewnienia podtrzymania usługi metodą alternatywną należy zgłosić problem do operatora 

oraz zlecić naprawę i odtworzenie przyłącza specjalistycznej firmie z branży teletechnicznej, która 

posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, gwarantujące wykonanie prac zgodnie 

wymaganymi standardami. 

3.7.2.7 Przekroje rurociągów 

 

Przekrój kanału technologicznego magistralnego układanego pod chodnikiem  

wraz z infrastrukturą WZKiB 
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Przekrój kanału technologicznego magistralnego układanego pod jezdnią  

lub w przecisku wraz z infrastrukturą WZKiB 

 

Przekrój kanału technologicznego rozdzielczego układanego pod chodnikiem  

wraz z infrastrukturą WZKiB 
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Przekrój kanału technologicznego rozdzielczego układanego pod jezdnią  

lub w przecisku wraz z infrastrukturą WZKiB 
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Przekrój projektowanej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. 

 

Przekrój projektowanego nawiązania istn. kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.  

i proj. kanalizacji miejskiej 

 

 

Przekrój projektowanych przyłączy Orange Polska S.A. oraz przyłączy miejskich 
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Przekrój projektowanych przyłączy do systemów bramkowania, kamer monitoringu  

oraz złączy imprez masowych 

 

Przekrój projektowanych przyłączy do obsługi monitorowania poziomu wody  

w zbiorniku retencyjnym 
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Przekrój projektowanych (przebudowywanych) przyłączy INEA S.A. 

3.7.2.8 Nowe kable światłowodowe Miasta Poznania 

Aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich projektowanych systemów należy zaprojektować 

7 niezależnych linii światłowodowych zapewniających prawidłowe działanie, obsługujących: 

● połączenie UMP, Plac Kolegiacki 17 – KP Stare Miasto, Aleje Marcinkowskiego 31 – KWP SP, 

Masztalarska 3; 

● monitoring wizyjny;  

● system bramek wjazdowych; 

● sieć bezprzewodowego Internetu; 

● czujniki poziomu wody zbiorników retencyjnych; 

● przełącznice na potrzeby obsługi imprez masowych; 

● kable na potrzeby przyłączy do budynków; 

 

Wszędzie tam, gdzie znajduje się istn kanalizacja UMP lub przewidziano zaprojektowanie nowego 

kanału technologicznego UMP, nowe kable należy projektować wewnątrz nich. W narożnikach 

Starego Rynku, gdzie przewidziano nawiązania do kanalizacji kablowej operatora Orange Polska, 

należy zaprojektować przejście projektowanych kabli do tej kanalizacji i prowadzenie ich 

wewnątrz niej w możliwie najmniejszym zakresie. Poza płytą Starego Rynku istn. kanalizacja 

teletechniczna należąca do UMP znajduje się m. in. przy Alejach Marcinkowskiego, na fragmencie 

ul. Paderewskiego czy przy ul. Wrocławskiej. Należy pamiętać o przygotowaniu projektów dostępu 

do kanalizacji kablowej, dzięki którym możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. 

przyłączy w istn. kanalizacji teletechnicznej Orange Polska. 

Kable na potrzeby przyłączy do budynków 

Na potrzeby wyprowadzenia przyłączy światłowodowych do budynków należy zaprojektować 4 

złącza światłowodowe na płycie Starego Rynku: przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska, przy 

skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka, przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa oraz przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna.  
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Z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska należy doprowadzić kabel min. 144J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy doprowadzić 

kabel min. 48J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna należy doprowadzić kabel min. 96J. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa 

należy doprowadzić kabel min. 48J. Szczegółowe podłączenie przedstawiono w pkt. 3.6.2.3. 

Połączenie UMP, Plac Kolegiacki 17 – KP Stare Miasto, Aleje Marcinkowskiego 31 – KWP SP, 

Masztalarska 3 

Na potrzeby połączenia pomiędzy serwerownią WZKiB w budynku Urzędu Miasta Poznania (Plac 

Kolegiacki 17), serwerownią w budynku Komisariatu Policji Stare Miasto (Aleje Marcinkowskiego 31) 

i serwerownią w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (ul. Masztalarska 3) 

w proj. studni UMP na płycie Starego Rynku przy skrzyżowaniu ul. Rynkowej i Zamkowej należy 

zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu 

Kolegiackim należy doprowadzić kabel min. 144J. Z tego złącza należy zaprojektować dwa 

światłowody, jeden światłowód min. 72J do serwerowni w bud. KP Stare Miasto i drugi również min. 

72J do serwerowni w bud. KWP SP.  

W każdej z tych 3 serwerowni na potrzeby agregacji ruchu transmisyjnego w obszarze Starego 

Rynku należy zaprojektować w dedykowanych do tego celu pomieszczeniach centrum 

sterowania monitoringiem wyposażone m. in. w szafę RACK 19” (o odpowiedniej wielkości by 

pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia) zawierającą przełącznice, mediakonwertery, 

przełączniki czy wideo-rejestrator oraz stanowisko operatorskie, w skład którego wejdą komputer 

z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami sterowania (klawiatura, mysz, kontroler, 

monitory).  

Monitoring wizyjny 

Na potrzeby monitoringu wizyjnego należy zaprojektować 4 złącza światłowodowe na płycie 

Starego Rynku: przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska, przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i 

Wielka, przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa oraz przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i 

Szkolna.  

Z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska należy doprowadzić kabel min. 144J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy doprowadzić 

kabel min. 48J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna należy doprowadzić kabel min. 48J. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa 

należy doprowadzić kabel min. 24J.  
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Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska należy zaprojektować przyłącza na 

potrzeby podłączenia punktów kamerowych 0005o, 0022s, 0006o i 0008o. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia 

punktów kamerowych 0001o, 0002o, 0003o i 0007o, 0142p i 0009o. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu 

ul. Paderewskiego i Szkolna należy zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia punktów 

kamerowych 0010o, 0011o i 0012o. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa należy 

zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia punktów kamerowych 0004o, 0013o i 0014o. 

Szczegółowy opis podłączenia każdego punktu kamerowego przedstawiono w pkt. 3.6.2.9. 

System bramek wjazdowych 

Na potrzeby systemu bramek wjazdowych w proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. 

Woźną należy zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku 

UMP na Placu Kolegiackim należy doprowadzić kabel min. 72J. Z tego złącza do każdego słupka 

systemu sterowania bramek wjazdowych należy zaprojektować światłowód min. 24J. 

Szczegółowe podłączenie przedstawiono w pkt. 3.6.2.10. 

Sieć bezprzewodowego Internetu 

Na potrzeby sieci bezprzewodowego Internetu w proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku 

z ul. Wodną i Świętosławską należy zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z 

serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim należy doprowadzić kabel min. 24J. Z 

tego złącza należy zaprojektować 3 kable min 4J na potrzeby przyłączy do podłączenia węzłów 

AP 43, AP 48 i AP 50. W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Wroniecką należy 

zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z proj. złącza przy skrzyżowaniu Starego Rynku 

z ul. Wodną i Świętosławską  należy doprowadzić kabel min. 12J. Z tego złącza należy 

zaprojektować 3 kable min 4J na potrzeby przyłączy do podłączenia węzłów AP 37, AP 45 i AP 56. 

Szczegółowe podłączenie przedstawiono w pkt. 3.6.2.14. 

Czujniki poziomu wody zbiorników retencyjnych 

W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Woźną należy zaprojektować złącze 

światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim należy 

doprowadzić kabel min. 24J. Z tego złącza do separatora zarówno jednego jak i drugiego 

zbiornika retencyjnego należy zaprojektować osobny światłowód min. 12J. Szczegółowe 

podłączenie przedstawiono w pkt. 3.6.2.11. 

Przełącznice na potrzeby obsługi imprez masowych 

Na potrzeby obsługi imprez masowych w proj. studni UMP przy skrzyżowaniu ul. Świętosławskiej i 

Wodnej należy zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku 

UMP na Placu Kolegiackim należy doprowadzić kabel min. 72J. Z tego złącza do każdej z 

dedykowanych skrzynek należy zaprojektować osobny światłowód min. 12J, który należy 

zakończyć na nowej przełącznicy światłowodowej zainstalowanej wew. skrzynki (ich lokalizację 

należy ustalić z projektantem sieci elektroenergetycznych odpowiedzialnym za rozmieszczenie 

skrzynek do obsługi imprez masowych). Szczegółowe podłączenie przedstawiono w pkt. 3.6.2.12. 
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3.7.2.9 Monitoring wizyjny 

Na potrzeby monitoringu wizyjnego należy zaprojektować 4 złącza światłowodowe na płycie 

Starego Rynku: przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska, przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i 

Wielka, przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa oraz przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i 

Szkolna.  

Z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska należy doprowadzić kabel min. 144J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. 

Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy doprowadzić 

kabel min. 48J. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska do proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna należy doprowadzić kabel min. 48J. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szkolna do proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa 

należy doprowadzić kabel min. 24J.  

Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Wodna i Świętosławska należy zaprojektować przyłącza na 

potrzeby podłączenia punktów kamerowych 0005o, 0022s, 0006o i 0008o. Z proj. złącza przy 

skrzyżowaniu ul. Żydowska i Wielka należy zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia 

punktów kamerowych 0001o, 0002o, 0003o i 0007o, 0142p i 0009o. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu 

ul. Paderewskiego i Szkolna należy zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia punktów 

kamerowych 0010o, 0011o i 0012o. Z proj. złącza przy skrzyżowaniu ul. Rynkowa i Zamkowa należy 

zaprojektować przyłącza na potrzeby podłączenia punktów kamerowych 0004o, 0013o i 0014o. 

Początek nowych przyłączy energetycznych do wszystkich punktów kamerowych będzie miał 

miejsce w złączach energetycznych umieszczonych w studniach kablowych nowej dedykowanej 

kanalizacji dla kabli energetycznych. W tych studniach należy zatem zaprojektować wszelkie 

niezbędne zabezpieczenia prądowe. Szczegóły na temat złączy energetycznych opisano w 

części poświęconej sieci elektroenergetycznej.  

Ingerencję w elewację budynków tam gdzie to konieczne należy w miarę możliwości 

minimalizować. Wszystkie naruszone podczas prac elewacje należy częściowo odbudować i 

odmalować przywracając do stanu poprzedniego. Niezbędne do tego celu uzgodnienia oraz 

zakres prac należy ustalić pisemnie z właścicielami/zarządami budynków, a w przypadku obiektów 

wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków również z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

Punkt kamerowy 0001o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ul. Wielkiej i Ślusarskiej na narożniku 

budynku Wielka 23. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ 

oraz doprowadzenie do tego punktu nowego przyłącza światłowodowego min. 4J 

(poprowadzonego częściowo również w istn. kanalizacji OPL) bez wymiany istn. przyłącza 

energetycznego. Należy przygotować projekt dostępu do kanalizacji kablowej, dzięki któremu 

możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. przyłącza w istn. kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska.  

Obok kamery, na elewacji budynku znajduje się skrzynka teletechniczna, do której doprowadzone 

jest istn. zasilanie oraz światłowód wielomodowy i w której proj. przyłącze światłowodowe należy 

zakończyć. W skrzynce należy zaprojektować mediakonwerter oraz mini przełącznicę 

światłowodową, która umożliwi rozszycie proj. kabla światłowodowego. Zabezpieczenia prądowe 

należy wymienić na nowe. 
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Zgodnie z ustaleniami z WZKiB doprowadzenie światłowodu do skrzynki teletechnicznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem istn. rurki teletechnicznej ułożonej od istn. studni kablowej Orange 

Polska pod budynkiem. W tej lokalizacji należy uniknąć prac ziemnych oraz ingerencji w elewację 

budynku inną niż wymiana istn. kamery na nową.  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0001o  

Punkt kamerowy 0002o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ul. Żydowskiej i Dominikańskiej na 

budynku Żydowska 7. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ 

oraz doprowadzenie do tego punktu nowego przyłącza światłowodowego min. 4J 

(poprowadzonego częściowo również w istn. kanalizacji OPL) bez wymiany istn. przyłącza 

energetycznego. Należy przygotować projekt dostępu do kanalizacji kablowej, dzięki któremu 

możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. przyłącza w istn. kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska.  

Obok kamery, na elewacji budynku znajduje się skrzynka teletechniczna, do której doprowadzone 

jest istn. zasilanie oraz światłowód wielomodowy i w której proj. przyłącze światłowodowe należy 

zakończyć. W skrzynce należy zaprojektować mediakonwerter oraz mini przełącznicę 

światłowodową, która umożliwi rozszycie proj. kabla światłowodowego. Zabezpieczenia prądowe 

należy wymienić na nowe.  
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Zgodnie z ustaleniami z WZKiB doprowadzenie światłowodu do skrzynki teletechnicznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem istn. rurki teletechnicznej ułożonej od istn. studni kablowej Orange 

Polska pod budynkiem. W tej lokalizacji należy uniknąć prac ziemnych oraz ingerencji w elewację 

budynku inną niż wymiana istn. kamery na nową.  

 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0002o 

Punkt kamerowy 0003o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na budynku Szewska 5/6. Należy zaprojektować 

wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie do tego punktu nowego 

przyłącza światłowodowego min. 4J (poprowadzonego częściowo również w istn. kanalizacji OPL) 

bez wymiany istn. przyłącza energetycznego. Należy przygotować projekt dostępu do kanalizacji 

kablowej, dzięki któremu możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. przyłącza w istn. 

kanalizacji teletechnicznej Orange Polska.  
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Obok kamery, na elewacji budynku znajduje się skrzynka teletechniczna, do której doprowadzone 

jest istn. zasilanie oraz światłowód wielomodowy i w której proj. przyłącze światłowodowe należy 

zakończyć. W skrzynce należy zaprojektować mediakonwerter oraz mini przełącznicę 

światłowodową, która umożliwi rozszycie proj. kabla światłowodowego. Zabezpieczenia prądowe 

należy wymienić na nowe. Pod skrzynkę podpięty jest również węzeł Access Point na dachu 

budynku, którego modernizacja nie została ujęta w opracowaniu. Należy pamiętać o przepięciu 

kabli zasilających AP po wymianie urządzeń w skrzynce.  

Zgodnie z ustaleniami z WZKiB doprowadzenie światłowodu do skrzynki teletechnicznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem istn. rurki teletechnicznej ułożonej od istn. studni kablowej Orange 

Polska pod budynkiem. W tej lokalizacji należy uniknąć prac ziemnych oraz ingerencji w elewację 

budynku inną niż wymiana istn. kamery na nową.  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0003o oraz AP 

Punkt kamerowy 0004o (oraz 9994z) 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Rynkowej i Zamkowej 

na narożniku budynku Stary Rynek 85. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową 

szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza 

światłowodowego min. 4J oraz nowego przyłącza energetycznego. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną. 
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Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0004o, przeniesionej kamery ANPR 9994z (której wymiana została opisana w 

punkcie dotyczącym systemu bramek wjazdowych) oraz wymienionego urządzenia AP 56 

(którego wymiana została opisana w punkcie dotyczącym sieci bezprzewodowego Internetu), a 

jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z dwoma mini-mufami 

światłowodowymi umożliwiającymi wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm). Doprowadzenie przyłączy na potrzeby reszty urządzeń zostało opisane w 

dedykowanych temu punktach.  

Docelowo po modernizacji na elewacji powinien pozostać jedynie nowy wysięgnik z 

zamontowanymi na nim urządzeniami.  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0004o,  

szafki sterowania bramką wjazdową oraz AP 45 

 

Punkt kamerowy 0005o (oraz 0022s) 

Istn. kamera obrotowa 0005o zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i 

Świętosławskiej na narożniku budynku Stary Rynek 52. Kamera kopułkowa stałopozycyjna 0022s 

znajduje się w podcieniach tego budynku. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery 0005o na 

nową szybkoobrotową PTZ, wymianę istn. kamery 0022s na nową kopułkową stałopozycyjna, oraz 

doprowadzenie na potrzeby tych kamer dwóch nowych przyłączy światłowodowych, każde min. 

4J oraz dwóch nowych przyłączy energetycznych. 
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W podcieniach budynku znajduje się istn. rurka, którą poprowadzone obecnie są przyłącza do 

punktu kamerowego i którą należy wykorzystać do doprowadzenia nowych przyłączy 

światłowodowych i energetycznych. W przypadku gdy jej średnica okaże się niewystarczająca na 

potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w elewacji 

budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z proj. z 

kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną.  

Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0005o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację dwóch mediakonwerterów wraz 

z dwoma mini-mufami światłowodowymi umożliwiającymi wykonanie spawów światłowodowych 

(wymiary typowego mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, 

wymiary typowej mini-mufy to ok. 3x6x18 cm). 

Ponadto ok. 10,0 m powyżej punktu kamerowego 0005o na dachu tego budynku znajduje się 

węzeł AP 50 (którego wymiana i doprowadzenie przyłączy na jego potrzeby zostały opisane w 

punkcie dotyczącym sieci bezprzewodowego Internetu). 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0005o oraz AP 50 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0022s 

Punkt kamerowy 0006o 

Istn. kamera obrotowa 0006o zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Woźnej i 

Starego Rynku na narożniku budynku Stary Rynek 45. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery 

0006o na nową szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie na jej potrzeby nowego przyłącza 

światłowodowego min. 4J oraz nowego przyłącza energetycznego. 

Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0006o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z mini-

mufą światłowodową umożliwiającą wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm). 

Docelowo po modernizacji na elewacji powinien pozostać jedynie nowy wysięgnik z 

zamontowanymi na nim urządzeniami. 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0006o 

Punkt kamerowy 0007o (oraz 0142p) 

Istn. kamera obrotowa 0007o zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Wielkiej i 

Żydowskiej na narożniku budynku Stary Rynek 37 (Dom Bretanii). Kamera panoramiczna 0142p 

znajduje się w podcieniach tego budynku. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery 0007o na 

nową szybkoobrotową PTZ, wymianę istn. kamery 0142p na nową panoramiczną, oraz 

doprowadzenie na potrzeby tych kamer dwóch nowych przyłączy światłowodowych, każde min. 

4J oraz dwóch nowych przyłączy energetycznych. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku do wymienianego wysięgnika zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 

3 należy połączyć doziemnie z proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją 

energetyczną. Pomiędzy wysięgnikiem a kamerą panoramiczną w podcieniach należy w elewacji 

budynku zaprojektować 2 rurki o średnicy 40 mm. 
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Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0007o oraz wymienionego urządzenia AP 37 (którego wymiana została opisana 

w punkcie dotyczącym sieci bezprzewodowego Internetu), a jego wnętrze musi umożliwić 

instalację dwóch mediakonwerterów wraz z dwoma mini-mufami światłowodowymi 

umożliwiającymi wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego mediakonwertera 

wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy to ok. 3x6x18 cm). 

Docelowo po modernizacji na elewacji powinien pozostać jedynie nowy wysięgnik z 

zamontowanymi na nim urządzeniami. 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0007o oraz AP 37 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0142p 

Punkt kamerowy 0008o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Jana Baptysty 

Quadro i Starego Rynku na narożniku budynku Stary Rynek 9 (Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 

ściana południowa). Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ 

oraz doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza światłowodowego min. 4J oraz 

nowego przyłącza energetycznego. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną. 

  

Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0008o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z mini-

mufą światłowodową umożliwiającą wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm). 
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Docelowo po modernizacji na elewacji powinien pozostać jedynie nowy wysięgnik z 

zamontowanymi na nim urządzeniami. 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0008o 

Punkt kamerowy 0009o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Jana Baptysty 

Quadro i Różany Targ na narożniku budynku Stary Rynek 9 (Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 

ściana północna). Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ oraz 

doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza światłowodowego min. 4J oraz 

nowego przyłącza energetycznego.  

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną.  
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Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0008o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z mini-

mufą światłowodową umożliwiającą wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm).  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0009o 

Punkt kamerowy 0010o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Jana Baptysty 

Quadro i Starego Rynku na narożniku budynku Stary Rynek 6 (Galeria Miejska Arsenał, ściana 

południowa). Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ oraz 

doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza światłowodowego min. 4J oraz 

nowego przyłącza energetycznego. 

Z uwagi na planowaną przebudowę budynku Arsenału zarządca obiektu został poinformowany 

o konieczności modernizacji istn. na budynku punktu kamerowego 0010o oraz AP 48 i wyraził chęć 

koordynacji prac. Sposób prowadzenia tras oraz dokładną lokalizację nowego urządzenia należy 

skoordynować z Panem Michałem Pawłowskim, głównym specjalistą ds. dokumentacji projektu 

Galerii Miejskiej Arsenał. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną. 
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Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0010o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z mini-

mufą światłowodową umożliwiającą wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm). 

Od punktu kamerowego należy zaprojektować kolejne 2 rurki podtynkowe o średnicy 40 mm do 

węzła AP 48 zlokalizowanego na wschodniej ścianie (którego wymiana została opisana w punkcie 

dotyczącym sieci bezprzewodowego Internetu).  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0010o 

Punkt kamerowy 0011o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i 

Paderewskiego na narożniku budynku Stary Rynek 70. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery 

na nową szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza 

światłowodowego min. 4J oraz nowego przyłącza energetycznego. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną. 
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Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0011o oraz przeniesionego z dachu budynku Stary Rynek 68 urządzenia AP 43 

(którego wymiana została opisana w punkcie dotyczącym sieci bezprzewodowego Internetu), a 

jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z dwiema mini-mufami 

światłowodowymi umożliwiającymi wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm). Doprowadzenie przyłączy na potrzeby reszty urządzeń zostało opisane w 

dedykowanych temu punktach. 

Docelowo po modernizacji na elewacji powinien pozostać jedynie nowy wysięgnik z 

zamontowanymi na nim urządzeniami.  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0011o 
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Punkt kamerowy 0012o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i 

Sierocej na narożniku budynku Franciszkańska 3. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na 

nową szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza 

światłowodowego min. 4J oraz nowego przyłącza energetycznego. 

Na potrzeby doprowadzenia przyłączy do projektowanych w tym miejscu urządzeń należy w 

elewacji budynku zaprojektować 4 rurki o średnicy 40 mm, z czego 3 należy połączyć doziemnie z 

proj. z kanalizacją teletechniczną, a 1 z proj. kanalizacją energetyczną. 

Zarówno istn. natynkowa puszka jak i wysięgnik, na którym obecnie zamontowana jest kamera 

muszą zostać zdemontowane, a w ich miejsce należy zaprojektować nowy wysięgnik, 

wykonywany na zamówienie, dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych 

zlokalizowanych na płycie Starego Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim 

nowej kamery PTZ 0012o, a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z mini-

mufą światłowodową umożliwiającą wykonanie spawów światłowodowych (wymiary typowego 

mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, wymiary typowej mini-mufy 

to ok. 3x6x18 cm).  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0012o 
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Punkt kamerowy 0013o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest przy ul. Góra Przemysła 4. Należy zaprojektować 

wymianę istn. kamery na nową szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie do tego punktu nowego 

przyłącza światłowodowego min. 4J (poprowadzonego częściowo również w istn. kanalizacji OPL) 

bez wymiany istn. przyłącza energetycznego. Należy przygotować projekt dostępu do kanalizacji 

kablowej, dzięki któremu możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. przyłącza w istn. 

kanalizacji teletechnicznej Orange Polska. 

Obok kamery, na elewacji budynku znajduje się skrzynka teletechniczna, do której doprowadzone 

jest istn. zasilanie oraz światłowód wielomodowy i w której proj. przyłącze światłowodowe należy 

zakończyć. W skrzynce należy zaprojektować mediakonwerter oraz mini przełącznicę 

światłowodową, która umożliwi rozszycie proj. kabla światłowodowego. Zabezpieczenia prądowe 

należy wymienić na nowe. 

Na czas remontu elewacji urządzenia zostały zdemontowane. 

Zgodnie z ustaleniami z WZKiB doprowadzenie światłowodu do skrzynki teletechnicznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem istn. rurki teletechnicznej ułożonej od istn. studni kablowej Orange 

Polska pod budynkiem. W tej lokalizacji należy uniknąć prac ziemnych oraz ingerencji w elewację 

budynku inną niż wymiana istn. kamery na nową.  

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0013o 
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Punkt kamerowy 0014o 

Istn. kamera obrotowa zlokalizowana jest na wysięgniku przy skrzyżowaniu ul. Rynkowej i 23 Lutego 

na narożniku budynku 23 Lutego 42. Należy zaprojektować wymianę istn. kamery na nową 

szybkoobrotową PTZ oraz doprowadzenie na potrzeby tej kamery nowego przyłącza 

światłowodowego min. 4J (poprowadzonego częściowo również w istn. kanalizacji OPL) bez 

wymiany istn. przyłącza energetycznego. Należy przygotować projekt dostępu do kanalizacji 

kablowej, dzięki któremu możliwe będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia proj. przyłącza w istn. 

kanalizacji teletechnicznej Orange Polska.  

Obok kamery, na elewacji budynku znajduje się skrzynka teletechniczna, do której doprowadzone 

jest istn. zasilanie oraz światłowód wielomodowy i w której proj. przyłącze światłowodowe należy 

zakończyć. W skrzynce należy zaprojektować mediakonwerter oraz mini przełącznicę 

światłowodową, która umożliwi rozszycie proj. kabla światłowodowego. Zabezpieczenia prądowe 

należy wymienić na nowe.  

Zgodnie z ustaleniami z WZKiB doprowadzenie światłowodu do skrzynki teletechnicznej należy 

zaprojektować z wykorzystaniem istn. rurki teletechnicznej ułożonej od istn. studni kablowej Orange 

Polska pod budynkiem. W tej lokalizacji należy uniknąć prac ziemnych oraz ingerencji w elewację 

budynku inną niż wymiana istn. kamery i wysięgnika na nowe.  

 

W miejsce istn. wysięgnika należy zaprojektować nowy wysięgnik, wykonywany na zamówienie, 

dostosowany wizualnie do zabytkowych lamp oświetleniowych zlokalizowanych na płycie Starego 

Rynku. Nowy wysięgnik musi umożliwiać zamontowanie na nim nowej kamery PTZ 0014o oraz 

wymienionego urządzenia AP 45 (którego wymiana została opisana w punkcie dotyczącym sieci 

bezprzewodowego Internetu), a jego wnętrze musi umożliwić instalację mediakonwertera wraz z 

dwoma mini-mufami światłowodowymi umożliwiającymi wykonanie spawów światłowodowych 

(wymiary typowego mediakonwertera wraz z zapasem na wtyki kablowe to ok 8x10x32 cm, 

wymiary typowej mini-mufy to ok. 3x6x18 cm). Doprowadzenie przyłączy na potrzeby reszty 

urządzeń zostało opisane w dedykowanych temu punktach. 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0014o i AP 45 

Ponadto na potrzeby systemu bramek wjazdowych przewidziano punkty kamerowe 9991z, 9992z, 

9993z, 9994z oraz dwa nowe – szczegóły zostały opisane w punkcie poświęconym właśnie 

systemowi bramek wjazdowych.  

3.7.2.10 System bramek wjazdowych 

Regulacja ruchu samochodowego w bezpośrednim obszarze płyty Starego Rynku odbywa się 

obecnie za pomocą systemu 3 bramek wjazdowych (skrzyżowanie Wielka/Klasztorna, 

skrzyżowanie Wodna/Klasztorna i skrzyżowanie Rynkowa/Zamkowa) i docelowo po modernizacji 

lokalizacja i ilość punktów wjazdowych nie powinna się zmienić. System bramkowania wjazdów 

podobnie jak monitoring wizyjny działa w oparciu o istn. kable wielomodowe zakończone w węźle 

w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej a efektem końcowym przebudowy powinna być 

całkowita wymiana kabli wielomodowych na kable jednomodowe. 

Należy zaprojektować całkowitą wymianę istn. systemu bramkowania w tym wymianę istn. szaf 

przy wjazdach, tak by całość spełniała następujące wymagania: 

● ilość słupków musi być tak, aby uniemożliwić przejazd nieuprawnionym pojazdom 

mechanicznym; 

● pojazdy muszą być identyfikowane są na podstawie odczytu numerów 

rejestracyjnych (ANPR); 

● system musi posiadać bazę danych do której wprowadzane będą informacje o 

pojazdach uprawnionych przez Zamawiającego; 

● system musi posiadać funkcję wprowadzenia ram czasowych uprawnienia (data i 

godzina); 
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● system musi posiadać możliwość zdalnego i lokalnego opuszczania i podnoszenia 

słupka. W przypadku zdalnego trybu wymagana jest aplikacja z podglądem 

obrazu on-line na każdy wjazd i wyjazd; 

● system musi posiadać lokalne urządzenia kontroli wjazdu i sterowanie przejazdem 

sprzężone z jednym urządzeniem zarządzającym umożliwiającym awaryjną 

komunikację z dyspozytorem COBRD; 

● urządzenie kontroli wjazdu i sterowania przejazdem musi spełniać następujące 

parametry: 

○ konstrukcja kolumnowa ze stali nierdzewnej lakierowana kolorem z palety 

RAL; 

○ obsługa automatycznych słupków bezpośrednio obok; 

○ kontrola wjazdu za pomocą sterowników na klucz, transponderów, kamer 

ANPR; 

○ sterowanie przejazdem za pomocą 1- lub 2-stronnej sygnalizacji świetlnej 

(światło zielone czerwone) w zależności od funkcji (wjazd, wyjazd, lub oba 

naraz); 

○ sterownik do obsługi zamontowany w kolumnie; 

○ klapa rewizyjna na klucz; 

○ średnica od 170-275 mm; 

○ minimalny zakres pracy w temp. od -35°C do 50°C; 

● system wjazdów/wyjazdów oprócz kamery ANPR należy wyposażyć w pętle 

detekcyjne sygnalizujące po ustalonym czasie zajętość w dyspozytorni COBRD; 

● słupek blokujący musi wysyłać pulsujące czerwone (żółte) sygnały świetlne i 

sygnały dźwiękowe podczas opuszczania i podnoszenia; 

● słupek podniesiony musi emitować stałe sygnały świetlne barwy czerwonej (żółtej); 

● system musi być wyposażony w funkcję awaryjnej obsługi umożliwiającą bardzo 

szybkie wysunięcie i opuszczenie słupków w razie zagrożenia, funkcja musi być 

dostępna w następujących lokalizacjach: dyspozytornia COBRD, KMP, KWP, PSP, 

SM.  System ten musi działać niezależnie; 

● system słupków musi spełniać założenia jak dla obiektów o dużym natężeniu ruchu  

(ok. 500 uruchomień na dobę); 

● system słupków musi posiadać zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, tj. 

zatrzymanie podnoszenia słupków automatycznych w razie natrafienia na 

przeszkodę z możliwością dezaktywacji; 

● wymaga się, aby poziom detekcji pojazdów nie był mniejszy niż 95% na poziomie 

ufności 95%; 

● wymaga się, aby poziom identyfikacji tablic rejestracyjnych nie był mniejszy niż 95% 

na poziomie ufności 95%; 

● transmisja danych do i z urządzeń musi odbywać się za pośrednictwem sieci 

światłowodowej; 

● obraz z kamer podglądowych należy podłączyć do monitoringu miejskiego WZKiB; 

● należy zapewnić dostęp do wszystkich urządzeń poprzez użycie wkładek i klucza 

systemowego zastrzeżonego dla ZDM; 

● należy zapewnić zasilanie awaryjne UPS, umożliwiające minimum 10 krotne 

opuszczenie i podniesienie każdego słupka w przypadku braku zasilania (w 

przypadku rozładowania się UPS słupek musi się opuścić); 

● ogólne parametry kamer ANPR: 

○ minimalny zakres pracy w temp. od -25°C do 50°C; 
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○ minimalna skuteczność wykrywania europejskich tablic rejestracyjnych 95% 

w każdych warunkach pogodowych; 

○ stopień zabezpieczenia: IP66; 

○ kamera musi zapewnić identyfikacje tablic rejestracyjnych w dzień i w nocy 

-wymagane jest wyposażenie w emitery niewidocznego promieniowania 

świetlnego umożliwiające oświetlenie sceny; 

○ dualny przetwornik CCD 1/3" z progresywnym skanowaniem; 

○ 20-bitowa technologia przetwarzania obrazu; 

○ szeroki zakres dynamiki, 2x-krotne zwiększenie dynamiki i inteligentna 

kompensacja tła; 

○ zapis danych do zewnętrznej bazy danych (ITS Poznań) z możliwością 

transmisji obrazu w technologii światłowodowej; 

Każde z 3 urządzeń kontroli wjazdu i sterowania (słupków) powinno być odrębnym węzłem 

obsługiwanym zgodnie z wymienionym wcześniej wymaganiami m. in. za pomocą 2 kamer 

stałopozycyjnych ANPR służących do identyfikacji numerów rejestracyjnych z dwóch stron 

wjazdów. Pomiędzy danym słupkiem sterowania a pojedynczą kamerą ANPR należy 

zaprojektować kabel UTP, który z wykorzystaniem technologii PoE będzie zasilał kamerę 

stałopozycyjną, dzięki czemu nie będzie konieczności doprowadzania nowego zasilania do istn. 

słupów oświetlenia (w słupach jest bardzo mało miejsca na kolejne kable). 

W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Woźną należy zaprojektować złącze 

światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim należy 

doprowadzić kabel min. 72J. Z tego złącza do każdego słupka systemu sterowania bramek 

wjazdowych należy zaprojektować światłowód min. 24J. W każdym słupku sterowania należy 

zaprojektować przełącznicę światłowodową pozwalającą na rozszycie min. 12 doprowadzonych 

włókien oraz mediakonwerter światłowodowy posiadający min. 2 porty PoE do obsługi kamer oraz 

min. 4 zwykłe porty do obsługi reszty urządzeń w słupku (m. in. domofonu czy sterowania 

systemem). W słupku muszą się również znaleźć wszystkie inne niezbędne urządzenia 

zapewniające działanie systemu zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.  

W projektowanej trafostacji przy ul. Różany Targ należy zaprojektować moduł zasilania awaryjnego 

z podtrzymaniem bateryjnym (UPS), który będzie służył wyłącznie na potrzeby systemu bramek 

wjazdowych. Moduł UPS musi umożliwiać min. 10-krotne opuszczenie i podniesienie każdego 

słupka w przypadku braku zasilania. W przypadku rozładowania UPS słupki muszą się jeszcze 

automatycznie opuszczać, aby nie blokować wjazdu/wyjazdu na płytę Starego Rynku. 

Należy zaprojektować 3 osobne kable energetyczne podłączone do tego modułu UPS i 

doprowadzić je z wykorzystaniem przeznaczonej dla tych kabli kanalizacji do każdego słupka 

sterowania systemem bramek wjazdowych. W każdym ze słupków proj. kabel zasilający należy 

zakończyć (ZG-4)oraz  zaprojektować niezbędne zabezpieczenia prądowe.  

Skrzyżowanie Rynkowa/Zamkowa 

Pierwszą z kamer ANPR obsługującą słupek sterowania wjazdem przy tym skrzyżowaniu należy 

zaprojektować na słupie oświetlenia w miejscu istn. kamer nr 9991z i 9994z. Istn. słup zostanie 

przebudowany (zgodnie z opisem w części elektrycznej) i wydłużony. Na etapie projektu nowego 

słupa należy uwzględnić wysięgnik przewidziany pod instalację na nim kamery oraz miejsce wew. 

słupa na proj. kabel (skrętkę UTP). 
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Drugą z kamer należy zaprojektować na tym samym specjalnie zaprojektowanym do tego celu 

wysięgniku co punkt kamerowy 0004o na budynku Stary Rynek 85. 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 9991z i 9994z 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 0004o i szafy sterownika 

Skrzyżowanie Wielka/Klasztorna 

Pierwszą z kamer ANPR obsługującą słupek sterowania wjazdem przy tym skrzyżowaniu należy 

zaprojektować na słupie oświetlenia w miejscu istn. kamery nr 9993z. 

Drugą z kamer należy zaprojektować na istn. słupie oświetlenia przy ul. Wielkiej 24/25. 

W konsultacji z ZDM i miejskim konserwatorem zabytków należy przewidzieć modernizację istn. 

słupów. Na etapie projektu należy uwzględnić zaprojektowanie nowych wysięgników 

przewidzianych pod instalację na nich kamer oraz zweryfikować miejsce wew. słupa na proj. kabel 

(skrętkę UTP). 

 

Lokalizacja istn. punktu kamerowego 9993z 
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Lokalizacja szafy sterownika przy ul. Wielkiej 

 

Lokalizacja istn. słupa oświetlenia przy ul. Wielkiej 24/25 

Skrzyżowanie Wodna/Klasztorna 

Pierwszą z kamer ANPR obsługującą słupek sterowania wjazdem przy tym skrzyżowaniu należy 

zaprojektować na słupie  w miejscu istn. kamery nr 9992z. Istn. słup należy wymienić na nowy 

specjalnie przeznaczony do tego celu, a jego wygląd powinien być dostosowany do istn. w tej 

chwili zabytkowych lamp oświetlenia w obszarze Starego Rynku 

Drugą z kamer należy zaprojektować na nowym specjalnie przeznaczonym do tego celu słupie 

przy ul. Wodnej. Słup powinien zostać zaprojektowany na zamówienie a jego wygląd powinien 

być dostosowany do istn. w tej chwili zabytkowych lamp oświetlenia w obszarze Starego Rynku. W 

przypadku braku zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację kolejnego słupa w ulicy 

Wodnej należy rozważyć przebudowę istn. słupa oświetleniowego w celu umieszczenia na nim 

proj. kamery - w tym momencie lampa ta jest zbyt niska, aby zamontować na niej niezbędne 

urządzenie monitorujące. 
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Lokalizacja istn. punktu kamerowego 9992z oraz szafy sterownika 

 

Propozycja posadowienia nowego słupa monitoringu przy ul. Wodnej 

3.7.2.11 Czujniki poziomu wody zbiorników retencyjnych 

W obu projektowanych zbiornikach retencyjnych należy zaprojektować czujniki monitorujące 

poziom wody, stan pomp, sprawdzające stan separatorów i koryt retencjonujących, z których 

sygnały będą przesyłane do sterownika. Sterowniki należy zaprojektować w separatorach. 
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W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Woźną należy zaprojektować złącze 

światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim należy 

doprowadzić kabel min. 24J. Z tego złącza do separatora zarówno jednego jak i drugiego 

zbiornika retencyjnego należy zaprojektować osobny światłowód min. 12J. 

W każdym separatorze należy zaprojektować przełącznicę światłowodową pozwalającą na 

rozszycie  doprowadzonych włókien oraz mediakonwerter światłowodowy posiadający 

odpowiednią ilość portów do obsługi sterownika i wszystkich zaprojektowanych czujników. 

Z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim zaprojektowane zostanie połączenie 

światłowodowe na potrzeby systemu alarmowego, który przewidziano na wysokości balkonu 

wieży zegarowej budynku Ratusza (całość opisana została dokładniej w punkcie dotyczącym 

systemu alarmowego). W skrzynce sterownika tego systemu alarmowego (na wieży zegarowej) 

należy zaprojektować moduł GSM/GPRS, który będzie służył do wysyłania sygnału do centrum 

nadzoru operatora infrastruktury (Aquanet).  

3.7.2.12 Złącza imprez masowych 

Na potrzeby obsługi imprez masowych na płycie Starego Rynku zostanie zaprojektowane 5 

skrzynek, do których doprowadzone zostanie zasilanie energetyczne (szczegóły przedstawiono w 

części poświęconej zasilaniu energetycznemu). 

Na potrzeby obsługi imprez masowych w proj. studni UMP przy skrzyżowaniu ul. Świętosławskiej i 

Wodnej należy zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku 

UMP na Placu Kolegiackim należy doprowadzić kabel min. 72J. Z tego złącza do każdej z 

dedykowanych skrzynek należy zaprojektować osobny światłowód min. 12J, który należy 

zakończyć na nowej przełącznicy światłowodowej zainstalowanej wew. skrzynki. 

3.7.2.12.1 System alarmowy 

Należy zaprojektować punkt alarmowy (system ostrzegania alarmowego ludności w postaci 

syreny alarmowej) kompatybilny z istniejącym w mieście dostarczanym przez firmę Digitex. 

Proponowana lokalizacja punktu alarmowego to budynek Ratusza, a dokładniej na wysokości 

pierwszego lub drugiego balkonu wieży zegarowej. Po wprowadzeniu opisanego wcześniej 

przyłącza światłowodowego min. 24J (z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim) 

do budynku Ratusza i zakończeniu go w przełącznicy światłowodowej w pomieszczeniu 

Administratora, należy z tej przełącznicy zaprojektować kabel światłowodowy min. 12J i 

doprowadzić go do wieży zegarowej. Na wysokości pierwszego balkonu wieży zegarowej pracuje 

obecnie Access Point AP 49, który wpięty jest w dedykowany obwód zasilania z istn. 

zabezpieczeniami prądowymi na wieży. AP 49 pełni jedynie funkcję bramy pomiędzy resztą 

Access Point’ów, więc po doprowadzeniu nowych kabli światłowodowych do pozostałych 6 szt. 

AP nie będzie już potrzebny do komunikacji i może zostać zlikwidowany. Linia zasilająca AP 49 

powinna zostać wykorzystana na potrzeby punktu alarmowego. Wew. wieży należy 

zaprojektować skrzynkę sterownika punktu alarmowego i doprowadzić do niej zasilanie z istn. linii 

oraz światłowód z pomieszczenia Administratora. Całość należy zabezpieczyć odpowiednio 

dobranymi zabezpieczeniami prądowymi. W kierunku każdej z czterech stron świata za filarem 

balkonu należy zamontować głośnik/syrenę punktu alarmowego w taki sposób aby nie była ona 

widoczna z płyty Starego Rynku i połączyć je ze skrzynką sterownika wew. wieży tak aby całość 

stanowiła system ostrzegania alarmowego ludności. 
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Wieża zegarowa nie jest zasłonięta innymi budynkami z żadnej strony, jest centralnym i najwyższym 

punktem Starego Rynku a betonowe filary balustrady balkonu na pierwszym poziomie świetnie 

zamaskują syreny alarmowe nie tłumiąc jednocześnie ich dźwięku, dzięki czemu jest najlepszym 

możliwym punktem lokalizacji punktu alarmowego. 

W skrzynce sterownika tego systemu alarmowego na potrzeby czujników umieszczonych w 

zbiornikach retencyjnych należy zaprojektować moduł GSM/GPRS, który będzie służył do 

wysyłania sygnału do centrum nadzoru operatora infrastruktury (Aquanet). Sygnały z czujników 

doprowadzone zostaną do serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim a za pomocą 

proj. kabla z tej serwerowni do budynku Ratusza należy umożliwić przesłanie ich dalej z 

wykorzystaniem modułu GSM/GPRS. 

 

Lokalizacja balkonu na pierwszym poziomie wieży zegarowej Ratusza 

3.7.2.13 Sieć bezprzewodowego Internetu 

W obszarze Starego Rynku i ulic przyległych zainstalowanych jest 7 węzłów miejskiej sieci 

bezprzewodowej zapewniających pokrycie sygnałem radiowym 100% obszaru Starego Rynku. 

Wspomniany AP 49 na wieży zegarowej Ratusza pełni jedynie funkcję bramy pomiędzy resztą 

Access Point’ów, więc po doprowadzeniu nowych kabli światłowodowych do pozostałych 6 

węzłów AP 49 nie będzie już potrzebny do komunikacji i powinien zostać zlikwidowany. 

Należy zaprojektować modernizację wszystkich pozostałych 6 węzłów polegającą na wymianie 

samych urządzeń AP, demontażu istn. anten kierunkowych służących do komunikacji pomiędzy 

węzłami i doprowadzeniu do każdego węzła nowego przyłącza światłowodowego i 

energetycznego. WGKiM UMP zarządzający infrastrukturą sugeruje wymianę urządzeń na 

instalowane aktualnie w innych miejscach Poznania urządzenia Aruba 370 Series (posiadające 
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port 1000BASE-X SFP pozwalający na bezpośrednie podłączenie kabla światłowodowego do 

urządzenia) aby zachować jednolitą strukturę miejskiej sieci bezprzewodowej. Na potrzeby 

działania każdego z węzłów należy zaprojektować światłowód min. 4J. 

W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Wrocławską należy zaprojektować złącze 

światłowodowe, do którego z serwerowni WZKiB w budynku UMP na Placu Kolegiackim należy 

doprowadzić kabel min. 24J. Z tego złącza należy zaprojektować 3 kable min 4J na potrzeby 

przyłączy do podłączenia węzłów AP 43, AP 48 i AP 50. W proj. studni UMP przy skrzyżowaniu 

Starego Rynku z ul. Zamkową należy zaprojektować złącze światłowodowe, do którego z proj. 

złącza przy skrzyżowaniu Starego Rynku z ul. Wrocławską należy doprowadzić kabel min. 12J. Z 

tego złącza należy zaprojektować 3 kable min 4J na potrzeby przyłączy do podłączenia węzłów 

AP 37, AP 45 i AP 56.  

Access Point’y AP 37 i AP 56 

Węzły AP 37 i AP 56 znajdują się na elewacji zewnętrznej budynku w bezpośrednim sąsiedztwie 

punktów kamerowych, do których zostaną doprowadzone podtynkowo opisane we 

wcześniejszych punktach rurki służące do instalacji w nich kabli telekomunikacyjnych i 

energetycznych. Z wykorzystaniem tych rurek należy doprowadzić do każdego węzła z 

projektowanych w kanalizacji UMP złączy osobny kabel światłowodowy min. 4J oraz osobny kabel 

energetyczny. Nowe urządzenia Access Point powinny zostać zamontowane na wysięgniku 

punktu kamerowego w specjalnie zaprojektowanym do tego celu miejscu. Węzły AP 37 i AP 56 

zostały pokazane na zdjęciach razem z punktami kamerowymi 0004o i 0007o.  

Access Point AP 43 

AP 43 znajduje się na dachu w narożniku budynku Stary Rynek 68 przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i 

Paderewskiego. Ze względu na niedawny remont tego budynku nie ma możliwości 

doprowadzenia na dach budynku nowych przyłączy światłowodowego i energetycznego bez 

ingerencji w odremontowane przestrzenie. Po przeciwnej stronie skrzyżowania na narożniku 

budynku Stary Rynek 70 znajduje się punkt kamerowy 0011o do którego zostaną doprowadzone 

podtynkowo opisane we wcześniejszych punktach rurki służące do instalacji w nich kabli 

telekomunikacyjnych i energetycznych. Nowe urządzenie Access Point powinno zostać 

zamontowane na wysięgniku punktu kamerowego w specjalnie zaprojektowanym do tego celu 

miejscu. Z wykorzystaniem wspomnianych rurek należy doprowadzić również osobny kabel 

światłowodowy i energetyczny na potrzeby przeniesionego węzła AP 43.  
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Lokalizacja węzła AP 43 

 

Access Point AP 45  

Węzeł AP 45 znajduje się na elewacji zewnętrznej budynku w bezpośrednim sąsiedztwie punktu 

kamerowego 0014o. Z wykorzystaniem istn. rurek w elewacji oraz kanalizacji kablowej Orange 

Polska należy doprowadzić do tego węzła z projektowanych w kanalizacji UMP złączy osobny 

kabel światłowodowy min. 4J. Access Point powinien zostać zamontowany na wysięgniku punktu 

kamerowego w specjalnie zaprojektowanym do tego celu miejscu.  

Access Point AP 48 

AP 48 znajduje się ścianie bocznej budynku Galerii Miejskiej Arsenał w odległości ok. 15,0 m od 

punktu kamerowego 0010o (punkty znajdują się w dwóch narożnikach południowej ściany 

budynku). Z uwagi na planowaną przebudowę budynku Arsenału zarządca obiektu został 

poinformowany o konieczności modernizacji istn. na budynku punktu kamerowego oraz Access 

Point’a i wyraził chęć koordynacji prac. 
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Pionowo w elewacji budynku Arsenału zostaną zaprojektowane opisane wcześniej rurki o średnicy 

40 mm z płyty Starego Rynku do proj. nowego wysięgnika punktu kamerowego na potrzeby 

doprowadzenia przyłączy światłowodowego i energetycznego. Od tego punktu należy 

zaprojektować kolejne 2 rurki o średnicy 40 mm do węzła AP 48 również na potrzeby 

doprowadzenia do tego punktu przyłączy światłowodowego i energetycznego. Sposób 

prowadzenia tras oraz dokładną lokalizację nowego urządzenia należy skoordynować z Panem 

Michałem Pawłowskim, głównym specjalistą ds. dokumentacji projektu Galerii Miejskiej Arsenał. 

WGKiM UMP sugeruje aby nowe urządzenie Access Point zostało zamontowane w miejscu 

istniejącego.  

 

 

Lokalizacja węzła AP 48 

Access Point AP 50 

AP 50 znajduje się na dachu w narożniku budynku Stary Rynek 52 w odległości ok. 10,0 m powyżej 

punktu kamerowego 0005o. W podcieniach budynku znajduje się istn. rurka, którą poprowadzone 

są obecnie przyłącza do punktu kamerowego i która zgodnie z wcześniejszym opisem zostanie 

wykorzystana do doprowadzenia nowych przyłączy światłowodowego i energetycznego do tego 

punktu lub zostanie wymieniona na nowe podtynkowe w przypadku gdy ilość miejsca okaże się 

niewystarczająca. Ponadto od punktu kamerowego 0005o do węzła AP 50 znajduje się istn. rurka 

przymocowana pionowo za pomocą uchwytów do elewacji budynku. W przypadku gdy jej 

średnica okaże się niewystarczająca do poprowadzenia w niej do węzła AP 50 przyłączy 

światłowodowego i energetycznego należy zaprojektować jej wymianę na 2 rurki o średnicy 40 

mm z uwzględnieniem ich montażu podtynkowego. Nowe urządzenie Access Point powinno 

zostać zamontowane na dachu budynku w miejscu istniejącego. 
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Lokalizacja węzła AP 50 

Ze względów estetycznych oraz wymagań konserwatorskich brak jest możliwości zainstalowania 

na elewacjach budynków skrzynek, w których znalazłyby się konieczne dodatkowe do obsługi 

infrastruktury urządzenia. Mediakonwertery (zintegrowane z zasilaczem) obsługujące punkty 

kamerowe powinny zostać zamontowane wewnątrz przygotowanego na zamówienie wysięgnika, 

do którego również powinny zostać zamontowane tam, gdzie zostało to wskazane nowe AP, 

natomiast wszelkie niezbędne zabezpieczenia prądowe powinny znaleźć się na początkach 

projektowanych linii w przeznaczonych do tego miejscach. Początek przyłączy energetycznych 

do wszystkich punktów będzie miał miejsce w złączach energetycznych umieszczonych w 

studniach kablowych nowej dedykowanej kanalizacji dla kabli energetycznych. W tych studniach 

należy zatem zaprojektować wszelkie niezbędne zabezpieczenia prądowe.  

Ingerencję w elewację budynków należy w miarę możliwości minimalizować. Wszystkie naruszone 

podczas prac elewacje należy częściowo odbudować i odmalować przywracając do stanu 

poprzedniego. Niezbędne do tego celu uzgodnienia oraz zakres prac należy ustalić pisemnie z 

właścicielami/zarządcami budynków.  

Wszystkie zdemontowane urządzenia aktywne należące do Miasta Poznań (np. kamery, 

przełączniki, mediakonwertery, wzmacniacze, AP, itp.) oraz towarzysząca im infrastruktura (np. 

uchwyty, wysięgniki, skrzynki, puszki, itp.) należy przekazać do Biura Koordynacji Projektów 

dokumentując to odpowiednim protokołem. Pozostałe elementy demontowanej infrastruktury 

(np. kable, rurociągi, itp.) należy zutylizować i przedstawić do wglądu odpowiedni protokół.  
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3.7.3 Parametry techniczne urządzeń 

Parametry techniczne urządzeń zostały określone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu i powinny być zgodne z 

ich wytycznym do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej w wersji 1.44 z dnia 20 

kwietnia 2020 r. 

3.7.4 Dodatkowe wymagania 

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania zobowiązany jest do zaprojektowania, 

uzgodnienia, uzyskania obowiązujących prawem pozwoleń, a następnie realizacji: 

● dostarczenia urządzeń aktywnych jak kamery, przełączniki sieciowe, konwertery 

światłowodowe i moduły SFP, Access Pointy, system alarmowy, system bramek 

wjazdowych, itp. 

● konfiguracji i uruchomienia kamer oraz włączenia kamer do systemu zarządzania 

obrazem, 

● konfiguracji i uruchomienia systemu bramek wjazdowych, 

● konfiguracji i uruchomienia sieci bezprzewodowego Internetu, 

● konfiguracji i uruchomienia syreny alarmowej, 

● konfiguracji i uruchomienia systemu czujników w modułach separatorów, 

● uruchomienia dostarczanych elementów systemu transmisyjnego. 

Budowa poszczególnych elementów składowych każdego systemu musi zostać zrealizowana 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania i budowy 

infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta 

Poznania”. 

Do zadań Wykonawcy należy również pisemne uzgodnienie zakresu z właścicielem budynku oraz 

i wykonanie prac związanych z odtworzeniem elewacji budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niżej wymienionych pomiarów dla wszystkich kabli 

objętych przedmiotową modernizacją: 

● dla kabli zasilających – pomiary rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i 

skuteczności  zabezpieczeń różnicowoprądowych, 

● dla kabli światłowodowych – pomiary reflektometryczne dwukierunkowe 

wszystkich włókien, w przypadku czynnych włókien pomiar mocy optycznej. 

  

Zamawiający wymaga zachowania pełnej integralności Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Poznania po realizacji niniejszego zamówienia oraz zachowania jego obecnych funkcjonalności – 

zarówno w zakresie urządzeń istniejących jak i dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia. 

Wykaz ważniejszych funkcjonalności systemu opisano w Rozdziale 3 „Wytycznych do 

projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania”. 

W zakresie konfiguracji dostarczanych kamer Wykonawca w ramach przedmiotowego 

zamówienia zobowiązany jest do: 
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● wprowadzenia uzgodnionej nazwy i numeru logicznego kamery, ustawienia 

prezentacji nazwy, numeru logicznego i czasu, 

● synchronizacji zegara z serwerem SNTP Zamawiającego, 

● konfiguracji zapisu zgodnej z przyjętym schematem zapisu dla wszystkich kamer w 

systemie, 

● konfiguracji parametrów sieciowych – na podstawie uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, 

● konfiguracji parametrów strumieni generowanych przez wbudowany koder – 

zgodnie z przyjętym standardem kompresji w systemie, 

● nagrania 2 tras dozorowych dla każdej kamery zgodnie z wytycznymi otrzymanymi 

od Straży Miejskiej Miasta Poznania, 

● zdefiniowania i wprowadzenia dla każdej kamery masek stref prywatności według 

wytycznych Zamawiającego. 

Zadaniem Wykonawcy w ramach konfiguracji systemu zarządzania obrazem jest: 

● rozbudowa licencyjna systemu w zakresie liczby obsługiwanych strumieni wizyjnych 

(licencje MBV-XCHAN) o ilość dostarczanych kamer, 

● alokowanie zainstalowanych urządzeń IP w systemie w grupach wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie projektu, 

● konfiguracja schematu zapisu dla włączanych do systemu kamer, 

● uruchomienie archiwizacji włączanych do systemu kamer – czas retencji 33-35 dni, 

● alokowanie map nowych rejonów z lokalizacją włączanych kamer oraz 

naniesieniem na mapach hiperłączy (linków) do strumieni wizyjnych 

poszczególnych kamer. 

W zakresie konfiguracji systemu zarządzania obrazem, Zamawiający wymaga przeprowadzenia 

prac w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności dla użytkowników systemu. W przypadku 

braku możliwości uzyskania stabilnej pracy systemu zarządzania obrazem po jego konfiguracji 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania diagnostyki nieprawidłowej pracy systemu i 

przywrócenia jego stabilnej pracy. 
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3.8 Wymagania dotyczące tunelu wieloprzewodowego 

Wymagania ogólne 

W ulicach Różany Targ oraz Ratuszowej, w obrębie kwartału śródrynkowego należy zaprojektować 

zbiorczy tunel wieloprzewodowy, w którym należy umieścić przewody sieci: 

● kanalizacji sanitarnej,  

● kanalizacji deszczowej,  

● wodociąg 

● elektroenergetyczne nN 

● elektroenergetycznej SN 

● telekomunikacyjnych 

 

Orientacyjny układ przewodów przedstawiono na rysunku poniżej: 

 

 
 

W środku kanału należy zapewnić przejście techniczne o szerokości minimum 80cm i wysokości 

220cm z lokalnymi obniżeniami do 180 cm. W miejscach przechodzenia przez przyłącza kanalizacji 

sanitarnej należy zaprojektować schodki pozwalające na przejście ponad przewodem. Wolna 

przestrzeń pod stropem kanału przeznaczona jest na rozprowadzenie przewodów kablowych 

wychodzących z kanału. 

 

Przewody wewnątrz kanału powinny być prowadzone w odpowiednich odległościach 

wymaganych przepisami technicznymi. Należy założyć, że przejście techniczne o szerokości 80cm 

rozdziela sieci kablowe i rurowe (wod-kan). Przewody elektroenergetyczne należy prowadzić 
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ponad przewodami telekomunikacyjnymi w odległości min. 50cm, poza miejscami w których 

przewody się krzyżują. 

 

Należy przewidzieć wolną przestrzeń w dolnej części kanału, pod pomostem i poniżej wszystkich 

przewodów, która w sytuacjach awaryjnych takich jak przeciek lub zalanie będzie mogła 

pomieścić wodę i zapobiec zalaniu przewodów.  

 

Na obu końcach kanału należy zaprojektować żelbetowe komory z włazami wejściowymi, 

umożliwiające dostęp do kanału oraz rozprowadzenie sieci wychodzących z kanału na 

odpowiednich głębokościach.  

 

Szczegółowe rysunku koncepcji kanału, w tym rzut i przekroje przedstawiono na rysunku nr 20004-

PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02001 TUNEL WIELOPRZEWODOWY ZBIORCZY 

 

Konstrukcja 

Konstrukcję tunelu należy zaprojektować jako żelbetową prefabrykowaną lub wylewaną w 

postaci szczelnej wanny nakrytej stropem. W oparciu o przeprowadzone na etapie projektowania 

badania hydrogeologiczne należy zapewnić odpowiednią klasę ekspozycji betonu oraz 

zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia przeciwwodne. 

 

Zabezpieczenie wykopów 

Należy zaprojektować odpowiednie zabezpieczenie wykopu pod tunel, biorąc pod uwagę bliskie 

sąsiedztwo budynków Galerii Arsenał, Wagi Miejskiej, Ratusza oraz Muzeum Wojskowego. Projekt 

zabezpieczenia wykopu powinien uwzględniać odpowiednie zabezpieczenie fundamentów 

sąsiednich zabytkowych obiektów, jak również zminimalizować negatywny wpływ na te obiekty.   

 

Przejścia szczelne 

Przejścia wszystkich przewodów przez ściany tunelu i komór wejściowych powinny zostać 

zaprojektowane jako przejścia szczelne - wodo i gazoszczelne. W doborze rozwiązań projektowych 

należy uwzględnić specyfikę wód gruntowych. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Powierzchnię kanału zbiorczego i komór wejściowych należy zaliczyć do kategorii pożarowej PM. 

Powierzchnia nie przekracza 500m2 więc należy przyjąć, że będzie to jedna strefa pożarowa.   

Przewody układane wewnątrz kanału zbiorczego oraz ich osłony powinny charakteryzować się 

zwiększoną odpornością na rozprzestrzenianie się ognia, oraz powinny być w wykonaniu 

bezhalogenowym (LOSH, LSZH).  

Kable i przewody i ich osłony powinny mieć klasę reakcji na ogień nie niższą niż B2ca-s1a, d0, a1, 

oraz być zgodne z normami EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 i EN 50268-2  

 

Kanał zbiorczy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, ale należy zapewnić właściwe warunki 

ewakuacji z każdego miejsca w którym mogą znajdować się ludzie. Tunel na każdym końcu będzie 

miał wyłazy ewakuacyjne, co zapewni dwie drogi ucieczki.  

 

Tunel powinien być wyposażony w załączające się automatycznie oświetlenie awaryjne.  

 

Tunel powinien być wyposażony w system sygnalizacji pożaru (SSP) połączony z lokalną komendą 

PSP. Do wykrywania zagrożeń pożarowych należy zaprojektować odpowiednie czujniki dymu i 

temperatury. Weryfikację sygnału powinna zostać potwierdzona za pomocą monitoringu CCTV. 
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Zabezpieczenia 

 

W tunelu należy zaprojektować monitoring CCTV w celu bieżącej kontroli zagrożeń oraz dostępu 

do obiektu.  Odpowiednie czujniki powinny pozwolić na wykrycie zagrożeń takich jak pożar, 

wyciek wody z instalacji wod-kan, zalanie wodami opadowymi. W miejscach wejścia instalacji do 

kanału zbiorczego należy przewidzieć zasuwy pozwalające na odcięcie każdej z sieci rurowych w 

przypadku awarii wewnątrz tunelu. 

 

W tunelu należy przewidzieć system detekcji metanu, siarkowodoru a także ubytku tlenu oraz 

wentylację mechaniczną zapewniającą bezpieczne korzystanie z tunelu. Przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń gazów spowoduje automatyczne uruchomienie wentylacji awaryjnej oraz 

sygnalizatorów optyczno – akustycznych.  

 

W najniższym punkcie tunelu przewidzieć rząpię umożliwiającą umieszczenie w niej pompy 

przenośnej i odwodnienie tunelu.  

 

3.9 Wymagania dotyczące wykończenia 

3.9.1 Wymagania dotyczące zadaszenia Pasażu Kultury 

Zadaszenie pasażu w formie poduszek o zmiennej geometrii wykonać z powłoki ETFE. Konstrukcja 

poduszki powinna składać się z minimum 2 warstw folii ETFE, mocowanej do ram na całym 

obwodzie.  Powierzchnię poduszki oraz ewentualnych warstw wewnętrznych należy wykonać z 

pojedynczych arkuszy folii w celu uniknięcia występowania widocznych zgrzewów materiału.  

System należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające zmianę ciśnienia wewnątrz poduszki w celu 

zmiany jej geometrii. Sterowanie systemem powinno być bezprzewodowe. Szczegółowy dobór 

systemu i funkcjonalności należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 

Na etapie realizacji należy wykonać mock-up jednej poduszki w skali 1:1. Kolorystykę i kształt należy 

uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki.  

3.10 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

3.10.1 Wymagania ogólne  

Rewaloryzacja Starego Rynku ma na celu podniesienie jakości terenu i  uporządkowanie funkcji. 

Rozmieszczenie poszczególnych funkcji i zaplecze techniczne – instalacyjne wykonać zgodnie z 

koncepcją zagospodarowania terenu. 

3.10.2 Tymczasowa organizacja ruchu 

 

Organizację ruchu na czas budowy opracowuje we własnym zakresie wykonawca. 

Wykonany projekt należy zaopiniować w sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz w 

zarządzie dróg i transportu miejskiego na podstawie opinii należy uzyskać zatwierdzenie od organu 

zarządzającego ruchem w mieście. 
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3.11 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość elementów konstrukcji 

(zadaszenie Pasażu Kultury, konstrukcja pojemników podziemnych) nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt 

i elementy wyposażenia powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 

lat.   
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4 Dokumenty Wykonawcy 

W ramach wynagrodzenia Umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia. 

4.1 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową we wszystkich branżach i na podstawie 

opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykona roboty 

budowlane. Podstawą dla stworzenia dokumentacji projektowej oraz jej integralną częścią są 

modele BIM. Całość dokumentacji Projektowej powinna być spójna z przekazywanymi na 

poszczególnych etapach modelami BIM, tzn. informacje zawarte w modelach powinny 

odpowiadać w szczególności rysunkom, opisom i specyfikacjom, itd.. Szczegółowe wymagania w 

zakresie realizacji metodyki BIM, opisane zostały w Zał. 4 - EIR. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach nadzoru autorskiego. 

Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane 

ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, 

a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 

Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 

4.1.1 Podstawa wykonania robót 

Podstawą wykonania Robót będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt 

Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzony Projekt Wykonawczy. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową. Niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 

część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inwestora który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 

Zamawiającego o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu wykonywanych obiektów budowlanych, to takie materiały zostaną niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

4.1.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja Projektowa musi odpowiadać wszelkim normom technicznym (w tym w 

szczególności Polskim Normom), standardom i współczesną sztuką budowlaną i projektową oraz 

przepisami prawa, w tym w szczególności:  

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

-Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  Dz.U. 2012 poz. 462 

-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.U. 2004 nr 130 poz. 138. 

Dokumentacja nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować 

naruszenie przez Zamawiającego Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust.3 oraz art. 30 ust. 4 dotyczącymi zakazu wskazywania 

znaków towarowych, patentów i pochodzenia.  

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową, 

niezbędne uzgodnienia formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzja 

o dodatkowej wycince drzew, zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania 

robót, … itp.) oraz część dotyczącą niezbędnych rozbiórek. Integralną częścią dokumentacji 

projektowej są modele BIM wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. 4 EIR. 

Dokumentacja rysunkowa powinna zostać wygenerowana z modeli BIM. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień 

z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: 

lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż, 

dotyczących rodzaju zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologii, kolorystyki, faktury  

zastosowanych elementów itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. W 

razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 

odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie 

niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie 

wad i usterek. 

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane 

w opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do przeniesienia 

na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 

projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia licencji na wykorzystanie modeli BIM w 

formatach natywnych oraz otwartych w zakresie określonym w Umowie oraz zał. 4 - EIR. 

Ewentualne, konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna 

oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, 

a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i nieedytowalnej). Wykonawca z upoważnienia 

Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Odpowiednio wcześnie 

przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć zamawiającemu dokumentację projektową do zatwierdzenia. 

4.2 Zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy: 

1) wykonanie niezbędnych badań, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji przedmiotowej 

inwestycji 
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2) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę i realizacji zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem programu 

prac konserwatorskich i badań archeologicznych 

3) projekt budowlany – wszystkich branż, dokumentacja powinna być opracowana 

w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów utworzonych na podstawie modelu BIM 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 4  - EIR, umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów  przedsięwzięcia, 

uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia itp. powinna obejmować m.in: 

a) branżę drogową  

b) branżę elektryczną dot. m.in. oświetlenia obiektu 

c) branże teletechniczną 

d) branżę sanitarną dot. m.in. kanalizacji deszczowej 

e) inne np. branżę zieleni i małej architektury, stałą organizację ruchu oraz 

organizację ruchu na czas budowy itp. 

Projekt budowlany powinien zawierać Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Techniczny zgodnie z wymaganiami obowiązującej 

Ustawy Prawo Budowlane. 

 

Projekt Zagospodarowania Ternu obejmuje: 

● określenie granic działki lub terenu 

● usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym 

● sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

● układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Rysunki projektu zieleni – uszczegółowione, 

z doborem gatunków zieleni, doborem ilościowym i układem poszczególnych roślin, w 

nawiązaniu do obiektów małej architektury – przed złożeniem do pozwolenia na budowę 

należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz ZDM 

● informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

● Rysunki uszczegółowiające lokalizację i formę obiektów małej architektury – przed 

złożeniem do pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków oraz ZDM 

● Rysunki uszczegółowiające koncepcję oświetlenia – obejmujące istniejącą 

(modyfikowaną) i projektowaną linię oświetlenia, jak również iluminację obiektów w 

zakresie opracowania – przed złożeniem do pozwolenia na budowę należy uzgodnić z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Enea Oświetlenie 

Projekt należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych 

 

Projekt Architektoniczno-Budowlany obejmuje: 

● układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych 

● zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych 

● charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych 

● opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

● projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko - charakterystykę ekologiczną 



„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 

śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

194 

 

● informację o wyposażeniu technicznym obiektów budowlanych, w tym projektowanym 

źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

● opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku 

obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) 

● postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 

jeżeli zostało wydane. 

 

Projekt Techniczny obejmuje: 

● projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

● charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, 

● projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

● dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb), 

● inne opracowania projektowe. 

 

4) Projekt Wykonawczy – wszystkich wskazanych branż, uzupełniający i uszczegóławiający projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu (wykonanego metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S) i realizacji robót. 

Dokumentacja powinna być opracowana w formie modeli BIM zgodnie z zał. nr 4 - EIR, oraz 

wygenerowanych z modeli BIM planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów 

przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia itp. powinna obejmować m.in.: 

f) branżę drogową  

g) branżę elektryczną dot. m.in. oświetlenia obiektu 

h) branże teletechniczną 

i) branżę sanitarną dot. m.in. kanalizacji deszczowej 

j) inne np. branżę zieleni i małej architektury, stałą organizację ruchu oraz 

organizację ruchu na czas budowy itp 

5) przedmiary robót – wszystkich branż, 

6) kosztorysy inwestorskie wykonane metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S– 

 wszystkich branż, 

7) kosztorys wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmujący zakres 

wykonywanych przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej 

w celu częściowego rozliczenia robót, 

8) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót – wszystkich branż, 

10) harmonogram rzeczowo – finansowy, w rozbiciu miesięcznym, 

11) opracowanie przed rozpoczęciem robót i przedstawienie do aprobaty   

 

Dokumentacja Warsztatowa przygotowywana przez Wykonawcę stanowi podstawę do 

wykonania części Robót. Zasady przygotowywania i sposobu zatwierdzania do realizacji tej 

dokumentacji określono w punkcie 4.6 

 

Dokumentacja Powykonawcza  do opracowania przez Kierownika Budowy zgodnie z art. 22 

Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 

Powykonawczej całości wykonanych Robót, w tym również dokumentacji geodezyjnej. 

Dokumentacja Powykonawcza musi być wykonana w ilości i w formie określonej przez 
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Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza stanowią dokumenty budowy, a także Projekty 

budowlane i / lub wykonawcze z naniesionymi zmianami. Powinna uwzględniać między innymi: 

● Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, z naniesionymi 

zmianami, 

● Dziennik budowy, 

● Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

● W miarę potrzeb: rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

● Operaty geodezyjne oraz książki obmiarów, 

● W przypadku realizacji obiektów drogą montażu - książki montażu, 

● Geodezyjnymi obmiarami powykonawczymi. 

● Dla infrastruktury związanej z telekomunikacją dokumentacja powykonawcza powinna w 

szczególności zawierać: 

○ pomiary reflektometryczne wybudowanych kabli światłowodowych, 

○ pomiary tłumienności wybudowanych kabli światłowodowych, 

○ protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych na wybudowanych odcinkach 

rurociągów kablowych, 

● Dokumentacja powykonawcza powinna także zawierać, w zależności od potrzeb: 

○ Dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów budowlanych legalnie 

wprowadzonych do obrotu, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 

○ Schematy pracy urządzeń, 

○ Instrukcje obsługi, 

○ Wytyczne do przeszkolenia personelu obsługi, 

○ Adresy i dane kontaktowe producentów i dostawców, 

○ Inne wymagane Umową na wykonanie obiektu / obiektów. 

Zasady wykonywania i zatwierdzania tej dokumentacji opisano w punkcie 4.6 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności 

z umową i programem funkcjonalno - użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub 

przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

4.2.1 Zakres wykonania dokumentacji projektowej w odniesieniu do zakresu Gestorów 

Dokumentację projektową należy opracować i uzgodnić dla wszystkich branż w zakresie projektu 

budowlanego. Wymaga się, że dla wszystkich elementów wskazanych w niniejszym PFU 

Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, zgody i decyzje administracyjne oraz 

projekty wykonawcze. W zakresie prac wykonywanych przez Orange, Veolia i PSG SA własnymi 

środkami projekty warsztatowe powinny zostać wykonane przez wykonawcę ze strony Gestora 

oraz uzgodnione i skoordynowane z projektem przebudowy Starego Rynku realizowanego na 

podstawie niniejszego PFU. 

 

Projekt do pozwolenia na budowę powinien przygotowany w sposób uzgodniony z Miastem 

Poznań oraz poszczególnymi gestorami – w szczególności w zakresie podziału dalszych prac 

realizowanych na jego podstawie. Wskazane jest zatem wystąpienie w ramach odrębnych 

procedur pozwolenia na budowę o pozwolenie na realizację: 

• Zagospodarowania terenu, sieci miejskich i usunięcia kolizji  

• Sieci Orange 

• Sieci Veolia 

• Sieci PSG SA 
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Pozwolenia na budowę dla sieci poszczególnych gestorów powinny być procedowane jako 

przebudowa infrastruktury podziemnej, tak aby zakresy poszczególnych projektów nie nakładały 

się i możliwe było wydanie równoległych decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się, że w 

porozumieniu z Miastem Poznań pozwolenia na wskazane powyżej zakresy zostaną złożone w 

imieniu różnych podmiotów (Gestorów) lub docelowo zostaną na nich przepisane. 

4.3 Zestawienie poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

● wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] – 4 szt. 

● uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] – 1 szt. oryginał + 3 szt. kopia 

● projekt budowlany [wg 3)] – 5 szt., w tym 1 egzemplarz przekazany do akceptacji przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

● projekt wykonawczy [wg 4)] – 4 szt. 

● przedmiary robót [wg 5)] – 2 szt. 

● kosztorysy inwestorskie wykonane metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] – 

wszystkich branż - 1 szt. 

● kosztorys wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmujący zakres 

wykonywanych przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu 

częściowego rozliczenia robót [wg 7)], - 2 szt. 

● informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [wg 8)] – 5 szt. 

● szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót [wg 9)] – 2 szt. 

● harmonogram rzeczowo – finansowy, w rozbiciu miesięcznym [wg 10] – 2 szt. 

 

Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 

drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików programach Adobe Reader 

i MS Word, a kosztorysy i przedmiary także w ATH. 

 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową 

i jakościową) urządzeń i materiałów.  

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca powinien 

wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym 

i dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie 

odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i 

poprawki.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych 

projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi 

standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i 

najlepszą dostępną techniką. Dokumentacja musi uwzględniać potrzeby osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Dokumentacja musi być wykonana w uwzględnieniem zasad i uwarunkowań 

projektowania uniwersalnego, stosowania standardów dostępności do przestrzeni zgodnie z 

wiedzą projektantów oraz zapisami dostępnej literatury. Dokumentacja na etapie projektowania 

musi być konsultowania Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej. 

Ponadto, w trakcie projektowania Wykonawca ma obowiązek konsultowania projektu z  

Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki 
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Miasta, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i 

roztopowymi, i wszelkimi innymi instytucjami i osobami mającymi wpływ na wygląd i 

funkcjonowanie Starego Rynku.  

4.4 Nadzór i koordynacja dokumentacji 

Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną, która będzie prowadziła nadzór i koordynację 

pomiędzy pracami projektowymi i warsztatowymi. 

Wykonawca zobowiązuje się, że jego projektanci będą do dyspozycji na każde życzenie 

Zamawiającego. Prace projektowe będą uaktualniane na podstawie informacji i danych 

przekazywanych przez Zamawiającego. 

Dodatkowo, na koszt Wykonawcy, nadzór nad jakością Prac Projektowych będzie 

prowadzony przez przedstawiciela producenta systemu, w którym wykonywane będą elementy 

systemowe. 

 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające niezawodną eksploatację w długim okresie przy 

najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż 

do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

a) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 

zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz 

posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

b) dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo 

i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, 

wyposażenia wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

d) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w 

dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do 

realizacji. 

4.5 Wymagania dotyczące dokumentacji warsztatowej 

Wśród obowiązków Wykonawcy znajduje się sporządzanie projektów warsztatowych niektórych 

wbudowywanych elementów, wykazanych m.in. w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. W szczególnych przypadkach skomplikowanych elementów budowlanych lub 

elementów prefabrykowanych częścią dokumentacji warsztatowej powinien być model BIM 

sporządzony na poziomie LOD 4 zgodnie ze specyfikacją określoną w zał. nr 4 - EIR.   Wykonawca 

zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji powykonawczej we wszystkich 

branżach. 

Poniżej znajdują się wymagania jakim będzie podlegać dokumentacja warsztatowa: 

● Wykonawca sporządzi projekty warsztatowe i będzie za nie odpowiedzialny. Projekty 

zostaną przygotowane przez profesjonalnych projektantów, spełniających kryteria 

określone w przepisach Prawa Budowlanego, tj. posiadający uprawnienia do 

projektowania we właściwej specjalności, przynależni do odpowiedniej Izby projektantów. 

Każdy projekt warsztatowy powinien obejmować dwie części: 

○ projekt wykonawczo-warsztatowy 

○ projekt technologiczny 
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● Wykonawca oświadczy, że on sam i jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności 

konieczne do wykonania projektu. 

● Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji warsztatowej spełniającej 

wszystkie wymagane parametry, w terminach wynikających z Harmonogramu Prac. 

● Projekt warsztatowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

ochrony środowiska, warunkami technicznymi, przepisami mającymi zastosowanie do 

Robót Budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania. W przypadku 

braku odpowiednich uregulowań normami zharmonizowanymi w języku polskim, dla celów 

wykonania przedmiotu zlecenia muszą być stosowane również normy europejskie EN i  ISO, 

a także w szczególnych przypadkach, przy braku powyższych, również norm DIN (np. w 

zakresie wymagań stawianych obliczeniom i wykonaniu elementów przeszklonych). 

● Wszystkie elementy projektowane do wykonania muszą posiadać dokument 

potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP lub 

potwierdzenie zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia. 

● Wykonawca jest zobowiązany do pełnej koordynacji projektu warsztatowego z projektami 

architektonicznymi, projektami instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz innymi związanymi 

branżami, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z Zał. 4 - EIR. 

● Przed rozpoczęciem Prac Projektowych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

zatwierdzenia przez Projektanta założeń przyjętych do projektowania, tj.: wszystkich 

danych technicznych dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w zakres 

prac. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest uzyskania zatwierdzenia przez Projektanta 

próbek materiałów przewidywanych do wbudowania oraz makiet. 

● Po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez Projektanta, 

Wykonawca wykona projekt warsztatowy obejmujący: 

○ Opis techniczny, który powinien wskazywać przyjęte technologie realizacji, określać 

sposób ich wdrożenia i ewentualnie opisywać wszystkie rozwiązania, które nie 

znajdą się na rysunkach, a będą konieczne do zastosowania. Opis powinien 

również zawierać listę parametrów elementów lub zestawów wbudowywanych, 

potwierdzających ich zgodność z założeniami projektowymi (w zakresie 

izolacyjności termicznej, akustycznej, odporności ogniowej, szczelności, itd.) wraz z 

przywołaniem dokumentów potwierdzających dany parametr, 

○ Obliczenia statyczne konstrukcji stalowych, aluminiowych, szklanych, drewnianych 

i innych (jeśli wymagają tego zapisy dokumentu dopuszczającego dany materiał 

do wbudowania). Obliczenia będą zawierać założenia projektowe do uzyskania 

(stany graniczne nośności i użytkowania, na podstawie przywołanych w 

dokumentacji warsztatowej norm) oraz potwierdzenia ich spełnienia. Obliczenia 

zostaną wykonane dla doboru elementów nośnych oraz pakietów wypełniających 

(na przykład szklenia), jak i łączników, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia 

prawidłowości doboru elementów, dalsze wymagania odnośnie obliczeń poniżej, 

○ obliczenia klimatyczne (tylko w przypadku elementów zewnętrznych), 

○ rysunki detali oraz schematy złożeniowe na wszystkie elementy stanowiące 

przedmiot projektu, oraz modele BIM wykonane w odpowiedniej szczegółowości, 

zgodnie z zał. nr 4 - EIR 

● Rysunki powinny być zaopatrzone w tabelkę zawierającą między innymi: tytuł i numer 

rysunku, nr rewizji, datę, podpisy autorów, akceptację Generalnego Projektanta 

● W dokumentacji warsztatowej znajdzie się również spis rysunków i innych opracowań w niej 

zawartych, z podanymi aktualnymi numerami, tytułami, datą i rewizją projektową. 
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● Wykonawca dla swoich Prac Wykonawczych (w tym: Prac Projektowych i Robót 

Budowlanych) na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień wymaganych polskim 

prawem i uwarunkowaniami materiałowymi i innymi. 

● Wykonawca przygotuje Projekt Warsztatowy w oparciu o rysunki architektoniczne 

założeniowe będące częścią niniejszej dokumentacji. 

● Wykonawca musi dostarczyć pozytywną opinię dla rozwiązań indywidualnych nieobjętych 

aprobatami technicznymi, normami lub innymi dokumentami odniesienia wydaną przez 

ITB (Instytut Techniki Budowlanej) lub inny właściwy akredytowany zakład certyfikacji, 

zgodny z rozporządzeniem o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie 

(np. dla rozwiązania pasa międzykondygnacyjnego fasad przeszklonych).  

● Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń statycznych wszystkich elementów 

montażowych ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, aluminium oraz szkła. 

● Projekty warsztatowe będą zawierać informacje na temat przyjętych zabezpieczeń 

konstrukcji metalowych i innych, objętych ich opracowaniem, wykonanych na podstawie 

wytycznych opisu do projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. 

4.6 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

m.in.: 

 

1. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

2. oryginał dziennika budowy, 

3. świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

4. dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, prób a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 

objętych zamówieniem, 

6. dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 

elektrycznych. 

7. raport zgodności modeli BIM powykonawczych z pomiarami wykonywanymi w trakcie 

realizacji robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zał. 4 - EIR 

 

Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 

1. Dokumentacja powykonawcza będzie przedstawiała wszystkie Roboty Budowlane tak, jak 

zostały one wykonane. Dokumentacja powykonawcza będzie sporządzana w miarę 

postępu Robót Budowlanych i będzie zawierać pomiary geodezyjne elementów 

wbudowanych, oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie realizacji 

obiektu, 

2. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała wszelkie dodatkowe opracowania 

wymagane przepisami i Prawem Budowlanym konieczne do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Dokumentacja ta będzie zawierała opracowane przez Wykonawcę instrukcje konserwacji 

i listę producentów części zapasowych. Instrukcja konserwacji powinna zawierać 

zalecenia dot. użytkowania, czyszczenia, wymiany uszkodzonych akcesoriów, a także 
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zaleceń dotyczące użytkowania płyty Starego Rynku określający np. ograniczenia ruchu 

samochodowego i jego tonażu w obrębie płyty, zasad składowania odpadów, 

stosowania oznakowania itp. uzgodnionymi z Miejskim Konserwatorem Zabytków 

4. Dokumentacja ta będzie potwierdzona pisemnie przez Kierownika Robót. 

5. Dokumentacja powykonawcza jest przekazywana właściwym Inspektorom Nadzoru do 

weryfikacji i odbioru. 

6. Po zakończeniu i odbiorze Robót Budowlanych należy skompletować dokumentację 

powykonawczą, skompletować wszystkie protokoły odbiorów dokonanych przez 

przedstawicieli służb zewnętrznych, atesty, certyfikaty, instrukcje, itp. 

7. Dokumentacja powykonawcza będzie wykonywana w trakcie realizacji Robót 

Budowlanych oraz skompletowana po ich zakończeniu. 

8. Przed przekazaniem urządzeń do rozruchu i eksploatacji należy opracować instrukcje 

bezpiecznej eksploatacji urządzeń i poszczególnych rodzajów instalacji z uwzględnieniem 

warunków B.H.P. oraz bezpieczeństwa pożarowego w trakcie normalnej pracy obiektu i 

stanach awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny być określone wszystkie czynności 

jakie powinna wykonywać obsługa w normalnej pracy i w czasie awarii. 

9. Przy opracowaniu instrukcji należy uwzględnić warunki określone w stosownych przepisach, 

Polskich Normach, a także w dokumentacji wykonawców-producentów – DTR, jak i 

Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010, Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719, w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

10. Dokumentacja powykonawcza wraz z zebranymi opracowaniami, instrukcjami, 

zaleceniami, itp. będzie integrowana przy pomocy Modelu Informacyjnego Inwestycji 

(PIM) w środowisku CDE, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zał. 4 - EIR 
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5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.1 Wstęp 

Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (ST). 

5.2 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 

b) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 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 i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

5.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.3.1 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

5.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

5.3.3 Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, 

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Informacje odnośnie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy zawrzeć w modelach BIM, zgodnie wymaganiami 

zawartymi w Zał. 4 - EIR 

 

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony zgodnie z właściwym rozporządzeniem i zawierać takie 

informacje jak: 

● stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

● stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

● plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

● plan działania w związku z organizacją ruchu, 

● działania przeciwpożarowe, 

● działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 

● zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

● działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

● inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

● Szczegółowe wytyczne do sporządzenia planu BIOZ znajdują się w Projekcie Budowlanym 

w ramach informacji BIOZ. 

 

Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed 

wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie 

z wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

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

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

● utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

● podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
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● miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

● powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, 

o chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

5.3.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

5.3.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem 

terenu położenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposób aby zapewnić warunki ewakuacji dla 

budynków znajdujących się na terenie oraz uwzględnić położenie istniejących urządzeń terenu. 

5.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

dokument dopuszczenia, wydany przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
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otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

5.3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

5.3.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.4 Materiały 

5.4.1 Dopuszczenie do stosowania wyrobów budowlanych 

Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 

Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
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Stosownie do postanowień art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu 

zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, 

jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem. Powyższymi przepisami odrębnymi są między innymi: 

● Rozporządzenie Nr 305/2011 parlamentu  europejskiego i Rady EU , w odniesieniu do 

wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi 

dla nich europejskimi ocenami technicznymi, 

● Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, wraz 

z aktami wykonawczymi, w odniesieniu do wyrobów budowlanych nieobjętych normami 

zharmonizowanymi, dla których zakończył się okres koegzystencji (o którym mowa w art. 

17 ust. 5 ww. rozporządzenia), i dla których nie zostały wydane europejskie oceny 

techniczne. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań elementów budowlanych, które mogą 

być dopuszczone do stosowania w trybie określonym w art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych 

(jednostkowe dopuszczenie do stosowania). Wykonawca robót budowlanych w takim przypadku 

musi przed wykonaniem prac udowodnić ich przydatność i uzyskać pozytywna opinię 

notyfikowanej jednostki oceny technicznej. Ponadto dla celów dopuszczenia 

jednostkowego,  Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 

właściwego Inspektora nadzoru dokumentację indywidualnej dokumentacji technicznej, która 

zawierać będzie: 

● opis techniczny rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację 

dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz 

określającego warunki jego stosowania w obiekcie budowlanym 

● ewentualne rysunki przedmiotowego rozwiązania 

● wspomnianą wyżej opinię notyfikowanej jednostki oceny technicznej 

● w miarę potrzeb – instrukcję obsługi i eksploatacji 

● w przypadku rozwiązań związanych z ochroną pożarową – dokumentacja wymaga 

potwierdzenia rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej budynków. 

W przypadku zaistnienia konieczności zastosowania procedury jednostkowego dopuszczenia 

materiału / zestawu materiałów do stosowania, wszelkie koszty wykonania pełnej, koniecznej 

dokumentacji ponosi Wykonawca robót budowlanych, zaś Zamawiający  dokonuje jedynie 

akceptacji zaproponowanego rozwiązania. 

5.4.2 Jakość i sposób wbudowywania materiałów 

Dla jakości i sposobu wbudowania zastosowanych materiałów, wykonawstwa, montażu, 

wszystkich robót i świadczeń towarzyszących miarodajne są głównie obowiązujące w chwili 

składania oferty właściwe normy, przepisy, dopuszczenia do stosowania, pozwolenia urzędowe w 

języku polskim. Jeśli brak unormowań tego rodzaju, obowiązują właściwe normy  i opracowania 

europejskie (EN), w sytuacji braku unormowań polskich bądź europejskich -  normy niemieckie DIN. 

W szczególności obowiązują normy zharmonizowane zgodne z aktualnym komunikatem Komisji 

Europejskiej, które ukazują się w Dzienniku Urzędowym UE, na podstawie publikacji Europejskiego 

Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Przy czym, jeśli w opisach i specyfikacjach podano inne 

wymagania, niż w wynika to  z odpowiednich unormowań, należy uważać za wiążące wymagania 

bardziej rygorystyczne. 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i 

do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty, krajowe i 

europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych (DWU i KDWU), rekomendacje 

techniczne (RT ITB). Dokumenty te powinne być dostępne z poziomu środowiska CDE, a odnośniki 

do nich winny być zawarte we właściwych parametrach komponentów modeli BIM, zgodnie z  

Zał. 4 - EIR. W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 

Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do 

zlecenia dowolnej, niezależnej akredytowanej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 

Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas 

koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty 

będzie się uważać za nie przyjęte. 

1.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

5.4.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 
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5.4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca 

zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w 

celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

należy przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 

posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości 

odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla 

realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany 

z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część po zakończeniu budowy 

wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. 

5.4.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

5.4.6 Materiały zamienne 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż 

podane w Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem: 

● spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

● uzyskania akceptacji Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, 

kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych, gdzie każdorazowo dla 

zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 

● przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, etc.) 

● przedstawieniu obliczeń i analiz. 

● przygotowaniu karty specyfikacji produktu. 

W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 

stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od 

projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

5.5 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w niniejszej dokumentacji, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, 
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót daje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 

inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem 

hałasu w czasie pracy. 

5.6 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w Umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwarunkowania lokalne w ujęciu logistyki w 

szczególności: wąskie ulice dochodzące do Starego Rynku, charakteryzujące się ograniczonymi 

możliwościami manewrowymi oraz obciążeniowymi, zwartą zabudowę. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić charakter obszaru opracowania. Zleceniodawca podkreśla że 

wynagrodzenie obejmuje koszty związane z naprawami związanymi z eksploatacją dróg 

dojazdowych do miejsca prowadzenia robót.  

5.7 Wykonanie robót 

● Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
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2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5. Wystąpienia o zatwierdzenie materiałów 

● Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

● Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

● Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

● Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

● Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.8 Kontroli jakości robót 

5.8.1 Zasady ogólne 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą 

w szczególności poddane: 

● rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do 

realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz 

warunkami Umowy; 

● stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

specyfikacjach (STWiOR); 

● sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWiOR). 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane 

i postanowień Umowy. Zamawiający ustanowi Inżyniera Kontraktu wraz z Koordynatorem 

Inspektorów Nadzoru. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie m.in. kierownika budowy 

i kierowników robót branżowych. 

Celem usprawnienia procesu zapewnienia i kontroli jakości Wykonawca zapewni 

środowisko CDE, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zał. 4 - EIR. 

 

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 

budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 

przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 

należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z 
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przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych 

prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo 

Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, 

odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w 

sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na 

budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Inspektor Nadzoru 

z kolei nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 

odstępstwo od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonego Projektu Budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na 

budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 

Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły 

się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas , 

gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu 

Robót Budowlanych. 

5.8.2 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien 

zawierać: 

● organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

● organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

● wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 

● wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

● system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych 

Robót, 

● wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

● rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

● sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

● sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 
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5.8.3 Zasady kontroli i jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

5.8.4 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.8.5 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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5.8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.9 Dokumenty budowy 

5.9.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpisów w 

Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

● Inspektor Nadzoru, 

● Generalny Projektant, Projektanci branżowi, 

● Kierownik Budowy, 
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● Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

● Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

● datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

● datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

● uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu 

Robót, 

● Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

● przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

● uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

● daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

● zgłoszenia i daty Odbiorów, 

● wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

● stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

● zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

● dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

● dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

● dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

● wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

● inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 

do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i 

bieżących informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 

poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie 

dokonania tego odbioru Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej 

wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

5.9.2 Książka obmiarów 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień zaawansowania 

każdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi 

podstawy do rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub STWiOR i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 

5.9.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 

Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

5.9.4 Dokumentacji powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 

materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej 

(w szczególności modelach powykonawczych BIM) która zostanie dostarczona w tym celu. Po 

zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako 

Dokumentacja Powykonawcza w ilości i formacie uzgodnionym Umową na wykonanie Robót. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu 

dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 

5.9.5 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

5.9.6 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.9.7 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.10 Obmiar robót 

5.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

5.10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

5.10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

5.11 Odbiór robót 

5.11.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

5.11.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

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

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Szczegółowe wymagania w zakresie pomiarów efektów robót opisano w Zał. 4 - EIR. 

5.11.3 Odbiór częściowy 

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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5.12 Odbiór ostateczny (końcowy) 

5.12.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową (w tym modelami 

powykonawczymi BIM) i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

5.12.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

obejmującą także m.in. rysunki z naniesionymi podpisami projektantów i kierownika budowy 

oraz modele BIM powykonawcze. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), zintegrowane w ramach Modelu Infromacyjnego Inwestycji w 

środowisku CDE. 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  

12.  Modele powykonawcze BIM w zakresie i szczegółowości odpowiadające wymaganiom zał. 

nr 4 - EIR 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 Wszystkie wymienione powyżej dokumenty Wykonawca umieści na platformie CDE. 

5.13 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

5.14 Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

● robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

● wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

● koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

● podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/dzierżawy terenu, 

d. przygotowanie terenu, 

e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

a) Koncepcja rewaloryzacji płyty Starego Rynku i przekształcenia ul. J. B. Quadro w Pasaż 

Kultury wraz z załącznikami – część rysunkowa do PFU tj. projekt zagospodarowania w 

poszczególnych branżach oraz rysunki techniczne Pasażu Kultury, wraz z odpowiadającymi 

im modelami koncepcyjnymi BIM 

b) Warunki techniczne/Opinie gestorów na kolizje planowanego zagospodarowania terenu 

z istniejącymi i projektowanymi sieciami – stan na lipiec 2020 

c) Decyzja o umorzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

d) Zamierzenia inwestycyjne gestorów – stan na rok 2020 

e) Inwentaryzacja geodezyjna i architektoniczna wraz z aktualizacją mapy do celów 

projektowych dla zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku 

w Poznaniu” - w postaci cyfrowego modelu BIM 

f) Badania Archeologiczne Starego Rynku w Poznaniu. Wiercenia i badania geofizyczne. 

Raport Zbiorczy z Prac Badawczych w roku 2014 r. 

g) Badania Archeologiczne Starego Rynku w Poznaniu – przeprowadzone w 2020 r. w 

lokalizacji planowanego zbiornika retencyjnego 

h) Analiza geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku w 

Poznaniu oraz zagospodarowania wód opadowych w jego rejonie, z opracowanie 

wariantowych koncepcji technicznych – Raport – Etap I 2015 ; Raport – Etap II 2016 

i) Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu 2015  

j) Przebudowa płyty Starego Rynku – opracowanie uzupełniające w zakresie określenia 

wielkości wód opadowych na obszarze Starego Rynku – marzec 2017 autor RETENCJA.PL 

k) Nowy Stary Rynek. Podsumowanie cyklu debat, konkluzje i wytyczne do dalszych działań 

l) Wytyczne dla letnich ogródków gastronomicznych na Starym Rynku i w ulicach przyległych 

(po rewaloryzacji) 

m) Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej – Stary Rynek i okolice – marzec 2020 

n) Inwentaryzacja budynków Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - materiał 

wyjściowy dla konkursu architektonicznego na przebudowę „Arsenału” i Wlkp. Muzeum 

Wojskowego 

o) Katalog mebli miejskich 

p) Warunki techniczne przyłączenia na złącze energetyczne do obsługi wydarzeń – Enea, 

wytyczne do projektowania Veolia, PS Gaz, opinia Aquanet 

q) Standardy Dostępności Miasta Poznania dla osób niepełnosprawnych, dostępna literatura 

dot. projektowania uniwersalnego 

r) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele Budowlane – dostarczy Zamawiający na etapie projektu 

budowlanego 

s) Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków  pismo z dn. 05.10.2017 

t) Zalecenia Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób z niepełnosprawnościami – pismo z 

dnia 28.09.2017 

u) „Koncepcja Oświetlenia Starego Rynku” opracowana przez Studio DL. 

v) Warunki techniczne wydane pzzez ENEA Operator: 

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator nr 

23893/2019/OD5/RR1 z dn. 13.08.2019 r. dla zasilania imprez masowych z mocą 

przyłączeniową 260 kW 
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- Warunki ikwidacji kolizji nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn. 08.06.2020 r. dotyczące 

wymiany płyty Starego Rynku w miejscowości Poznań Stary Rynek  wraz z 

przyległymi ulicami 

w) Warunki techniczne wydane przez ENEA Oświetlenie: 

- Warunki techniczne nr wtp/003/2020 z dn. 27.01.2020 r., dotyczące usunięcia kolizji 

sieci oświetlenia i iluminacji w ramach przebudowy płyty Starego Rynku w Poznaniu. 

  

2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

przedmiotu zamówienia 

2.1.2 Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186, z 

późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 

poz. 1843 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2020 

poz. 215 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 898 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2020 

poz. 961 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 

667 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 2019 

poz. 1396 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 470 

z późn. zmianami) 

− Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 2460 

z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jednolity tekst 

Dz.U. 2020 poz. 282 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 2410 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z późniejszymi 

zmianami) 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zmianami) 

 

2.1.3 Rozporządzenia 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 

2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001843
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001843
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000961
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000961
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000667
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000667
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000282
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002410
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

– 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. 2003 nr 120 poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz.U. 2013 

poz. 1129 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 963 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa 

(Dz.U. 2016 poz. 964) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz.U. 2008 nr 145 poz. 919) 

− Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r. Poz. 680 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 

poz. 680, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 

poz. 640). 

− Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. – lub norma równoważna. 

 

2.1.4 Normy 

● PN -S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

● PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

● PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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● PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

● PN-EN 12620  - Kruszywa do betonu. 

● PN-EN 197-1   - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

● PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym . 

● N-EN 206-1   - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

● PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. 

● PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

● PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 

● PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

● PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 

● PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

● PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 

● PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

● PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

● PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

● PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 

● PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

● PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

● PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

● PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

● PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

● PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

● PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

● PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

● PN-EN 1367-5  Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 

● PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
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● PN-EN 14188- Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

● PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

● BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

● PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

● PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

● PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

● PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

● PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

● PN-EN 206    Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

● PN-EN 480-11  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 11: 

● Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 

● PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu. 

● Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

● PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Wymagania 

podstawowe. 

● PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek. 

● PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą 

stożka opadowego. 

● PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Ve-

Be. 

● PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności. 

● PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość. 

● PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza. 

● PN-EN 12390-1 Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

● PN-EN 12390-2 Badania betonu - Część 2: Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 

● PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

● PN-EN 12390-4 Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych. 

● PN-EN 12390-5 Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 

● PN-EN 12390-6 Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania. 

● PN-EN 12390-7 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu. 

● PN-EN 1343:2013 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. 

● PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

● PN-B-04102:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

● PN-B-04110:1984 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

● PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

● PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

● PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

● PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 

● PN-S-96026:1958 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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− PN-B-10725:1997 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 

− PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne. 

– lub norma równoważna. 

− PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 805:2002/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 12201-1:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 

ogólne. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 12201-2+A1:2013 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 

Część 2: Rury. – lub norma równoważna. 

−  PN-EN 12201-3+A1:2013-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - 

Część 3: Kształtki. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne. 

– lub norma równoważna. 

− PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub norma 

równoważna. 

− PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. – lub norma równoważna  

− PN-EN 1433:2005 / A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 

zgodności 

− PN-EN 858:2005 – Instalacje oddzielaczy do cieczy lekkich (np. olej i benzyna) 

− PN-EN 1825:2005 - Beton - Oddzielacze tłuszczu 

− PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

− PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 

− PN-EN 1991-2:2007 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów 

− PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne. 

– lub norma równoważna. 
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− PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub norma 

równoważna. 

− PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. – lub norma równoważna. 

− PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub norma 

równoważna. 

− PN-EN 476:2012 - Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej – lub norma równoważna. 

− PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

− podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. – lub norma 

równoważna  

− PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 

− PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: armatura zaporowa, 

− PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 

− PN-EN 253 - Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

− PN-EN 448 - Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki i zespoły ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

− PN-EN 488 - Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur 

przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

−  PN-EN 489 - Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

− PN-EN 14419- Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.  System kontroli i sygnalizacji 

zagrożeń stanów awaryjnych. 

− PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

− PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych.  

− ZN-OPL-001/93 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-002/96Z - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

− ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania 
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− ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-005-2/17 - Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 

badania 

− ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-009/13 - Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 

badania. 

− ZN-OPL-010/16 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania 

i badania. 

− ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 

i badania. 

− ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania 

− ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne 

− ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-030/05 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-033/17 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-035/12 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-036/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-037/10 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-039/97 - Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 

− ZN-OPL-040/97 - Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01) 

− ZN-OPL-043/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-044/13 - Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania 
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− ZN-OPL-045/13 - Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające 

do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-046/13 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-047/06 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-048/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań 

w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-049/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań 

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-050/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-051/19 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki 

Mieszkaniowe. Wymagania i badania 

− PN-EN 62676-1-1 :2014-06 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne. 

− PN-EN 62676-1-2 :2014-06 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne 

dotyczące transmisji wizji. 

− PN-EN 62676-2-1 :2014-06 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne. 

− PN-EN 62676-2-2 :2014-06 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 2-2: Protokoły transmisji wizji – Zastosowanie 

międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST. 

− PN-EN 62676-2-3 :2014-06 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 2-3: Protokoły transmisji wizji – Zastosowanie 

międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web. 

− PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -

- Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne 

− PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 4: Wytyczne stosowania 

− PN-EN 50132-5-3 :2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 5-3: Transmisja wideo - Analogowa i cyfrowa transmisja wideo. 

− PN-EN 13032-1:2010 – Światło i oświetlenie  

− PN-EN 13201-3:2016-03 – Oświetlenie dróg  

− PN-EN 60598-1:2007 (U) – Oprawy oświetleniowe  

− PN-EN40-5:2005 – Słupy oświetleniowe  

− PN–EN 12464-2:2008 „Światło i oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz, 

− Norma PN–HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w szczególności 

arkusze: 

- PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe 

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 

- PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 
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- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-

51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-

54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody połączeń ochronnych  

- PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 

- PN-HD 60364-7-753 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-753: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kable grzewcze i 

wbudowane systemy grzewcze 

- PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

- PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

- PN–HD 60364–4–43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

- PN–HD 60364–5–56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

- PN-HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 

ogólne 

− PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV 

− PN-EN-61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1kV.  

− PN-EN 60076-3:2014-02 Transformatory - część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości 

elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.  

− PN-EN 62271-202:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na 

niskie napięcie  

− N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

− N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  

− N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. dobór 

kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

− PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
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2.1.5 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, 

wersja 1.44 z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

– Instrukcja techniczna T-01: odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych, 

Orange Polska. 

– Instrukcja techniczna T-02: projektowanie, budowa i utrzymanie sieci FTTH, Orange Polska. 

– Polityka Planowania i Budowy Kablowej Sieci Optotelekomunikacyjnej, Orange Polska. 

 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie 

wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 

obowiązujących i wymaganych. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

1 Warunki techniczne budowy i przebudowy obiektów wchodzących w zakres 

Przedmiotu umowy 

Aquanet 

1. Warunki techniczne Aquanet z dn. 26.04.2019 na przebudowę uzbrojenia wod-kan na 

Starym Rynku w Poznaniu wraz z zał. graficznym 

2. Opinia Aquanet dot. Planszy zbiorczej i układu sieci w zakresie Inwestycji, wraz z uwagami 

do wprowadzenia na dalszych etapach prac projektowych 

3. Uzgodnienie z uwagami przebiegu instalacji sanitarnych w projektowanym kanale 

zbiorczym 

4. Warunki techniczne Aquanet z dn. 27.10.2020 dla projektowanej kanalizacji deszczowej, 

zrzutu wód i przelewu awaryjnego 

5. Uzgodnienie z dn. 03.11.2020 przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w zbliżeniu do 

Pręgierza 

6. Tabele z zakresem zmian do warunków technicznych z dn. 26.04.2019. (tylko wersja 

elektroniczna) 

ENEA Operator 

7. Przedłużenie warunków przebudowy infrastruktury ENEA Operator znak: 

OD5/MU1/K/2017/247 z dnia 14.06.2017 do dnia 21.12.2020.  

8. Informacja ENEA z dn. 19.07.2019 o możliwości udostępnienia materiałów informacyjnych/ 

archiwalnych przez Enea Operator. Znak: OD5/MU/K/2017/247B 

9. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - znak 

23893/2019/OD5/RR1 + wzór umowy o przyłączenie do sieci nr 23893/2019/OD5/RR1 

10. Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator nr OD5/MU1/K/2017/247  

11. Aktualizacja warunków technicznych ENEA Operator nr OD5/MU1/K/2020/257 z 

08.06.2020r. 

ENEA Oświetlenie 

12. Warunki techniczne ENEA Oświetlenie nr wtp/003/2020 z dn. 27.01.2020 - usunięcie kolizji 

sieci oświetlenia i iluminacji w ramach przebudowy płyty Starego Rynku w Poznaniu. 

ORANGE 

13. Lista założeń inwestycyjnych Orange Polska z dn. 10.01.2020 

14. Koncepcja rozbudowy infrastruktury teletechnicznej ORANGE na Starym Rynku w Poznaniu 

15. Warunki techniczne Orange Polska na przebudowę infrastruktury w OBRĘBIE KANAŁU 

ZBIORCZEGO – nr sprawy TTISILU/JM.215-24880/20 

PSG 

16. Aktualizacja Warunków Technicznych PSG z dnia 11.03.2015 nr 

PSGPO.ZMSM.430.4011.102354.19.GP na modernizację sieci gazowej 

17. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej ZG-OPK.4105.650.2018. Termin narady: 

16.04.2018-11.02.2019. Przedmiot narady: sieć gazowa PSG z przyłączami. 

18. Wytyczne do projektowania i budowy sieci gazowej NR TDI.115-4011-102354/14 z dnia 

04.07.2014 r. 

19. Wytyczne do projektowania i budowy sieci gazowej NR TDI.115-4011-102354/14 z dnia 

13.03.2015 r. 

VEOLIA 

20. Opinia Veolia z dn. 21.10.2019 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych dot. Sieci cieplnej w 

celu wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rewaloryzacji płyty Stary Rynek w 

Poznaniu 
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21. Warunki techniczne Veolia nr ET/T/AK-likw8-2018 Efektywna dystrybucja ciepła - etap I 

LIKWIDACJA WĘZŁA GRUPOWEGO w8391 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WIELKIEJ 24/25 W 

POZNANIU, BUDOWA WYSOKOPARAMETROWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I 

DWUFUNKCYJNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH C.O. I C.W.U. 

22. Warunki techniczne Veolia TI/T/AK-likw1-et624/2019 z dnia 10.06.2019 (ul. Wodna) – 

odrębne zadanie  

23. Warunki techniczne Veolia TI/T/AK-likw1-et626/2019 z dnia 10.06.2019  (ul. Wodna) – 

odrębne zadanie 

24. Warunki techniczne Veolia TI/T/AKC-likw8-2020 z dnia 20.01.2020 (ul. Wielka) – odrębne 

zadanie 

25. Projekty sieci ciepłowniczej realizowanej w ramach odrębnych zadań: ul Wodna, ul. 

Wielka, ul. Paderewskiego i Szkolna. 

26. Warunki techniczne Veolia TI/T/SŁ-k249-et1205/2020 z dn. 11.12.2020 dotyczące 

przebudowy sieci na Rynku 

MKZ 

27. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu nr MKZ-I4125.8.260.2015.J z dn. 

28.12.2015 r. dot. Wskazań do projektu modernizacji sieci gazowej na terenie Starego 

Miasta. 

28. Uzgodnienie nr DOZA-351/2015 z 26.11.2015r. w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych - dot. Projektu modernizacji sieci gazowej z przyłączami w Starym Rynku 

i ulicach przyległych 

MPZP 

29. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar 

Staromiejski" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta 

Poznania z dnia 9 lipca 2002 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 111, poz. 

3102, z dnia 6 września 2002 r. 

WZKiB 

30. Inwentaryzacja stanu istniejącego sieci i urządzeń Systemów Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania nadzorowanych przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania (WZKiB) oraz uwag i 

zalecenia realizacyjne. Nr sprawy ZKB-II.2635.2.9.2014 

31. Informacje dotyczące urządzeń Internetu bezprzewodowego - węzłów miejskiej sieci 

bezprzewodowej, dokładne miejsca lokalizacji wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Nr 

sprawy GKM-XIII-2635.2.2.2014 

32. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania ver. 1.23 z dnia 9.05 2017 r. nr sprawy ZKB-

II.2635.2.16.2017 

ZDM 

33. Wytyczne Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczące systemu bramkowania wjazdu 

na Stary Rynek w Poznaniu. Nr sprawy RITS.402.5.2020 

34. Warunki techniczne ZDM prowadzenia prac budowlanych oraz odtwarzania nawierzchni 

dróg i chodników dla elementów sieci wychodzących poza obszar wymiany nawierzchni 

Starego Rynku przekazane w piśmie z dn. 15.09.2020 r. 

MUZEUM NARODOWE 

35. Warunki techniczne nr AI.22.24.2020 z dn. 12.08.2020 na przebudowę nawierzchni wokół 

Ratusza i modernizację przekrycia kanału osuszającego 

POZOSTAŁE 

36. Informacja dotycząca przesyłowej sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A w obrębie terenu 

objętego rewitalizacją. Nr sprawy OP-DL.420.135.2019.2 
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37. Informacja dotycząca sieci, urządzeń, innych uzbrojeń podziemnych będących 

własnością lub eksploatowanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. w obrębie terenu objętego 

rewitalizacją. Nr sprawy IT2.641.17.2019 

38. Informacja dotycząca istniejącej/ planowanej infrastruktury będącej własnością PKP 

Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w obrębie 

terenu objętego rewitalizacją. Nr sprawy IREPI5a-071-213.1/19 

39. Informacja dotycząca istniejącej/ planowanej infrastruktury będącej własnością 

Politechniki Wrocławskiej - Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego w 

obrębie terenu objętego rewitalizacją. Nr sprawy PRN/C1/398/2019 

40. Informacja dotycząca wojskowej sieci teletechnicznej oraz terenów zamkniętych MON w 

obrębie terenu objętego rewitalizacją. Nr sprawy WSzW.Poz.-WO-Zp.0732.66.2019 

41. Uzgodnienie dotyczące infrastruktury będącej własnością PKP ENERGETYKA S.A. w obrębie 

terenu objętego rewitalizacją. Nr sprawy ERD4Pk-552/096/2019 

42. Informacja dotycząca istniejącej/ planowanej infrastruktury będącej własnością 

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego w obrębie terenu objętego 

rewitalizacją. L.dz. 765/04/2019 

43. Informacja dotycząca istniejącej infrastruktury będącej własnością TK Telekom Sp. z o.o. w 

obrębie terenu objętego rewitalizacją. Nr ref. LBPSj-508-0395/19 

44. Informacja dotycząca istniejącej infrastruktury będącej własnością Fiberhost Sp. z o.o. oraz 

INEA S.A. w obrębie terenu objętego rewitalizacją. Nr ref. WTWSS-4937 

45. Uwagi z dn. 06.06.2019r. do opracowania w zakresie gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi w obrębie planowanej inwestycji. 

46. Informacja dotycząca infrastruktury teletechnicznej będącej własnością Polkomtel 

Infrastruktura Sp. z o.o. w obrębie planowanej inwestycji. Znak: NTTG-508-2788/19 

47. Informacja dotycząca infrastruktury pasywnej będącej własnością HORYZONT Technologie 

Internetowe w obrębie planowanej inwestycji. KPRM/P/004  

48. Informacja dotycząca infrastruktury będącej własnością Tele Haus Polska Sp. z o.o. w 

obrębie planowanej inwestycji - kabel światłowodowy. Nr ref. WTTHP/19/08/92 

49. Informacja dotycząca infrastruktury, urządzeń będącej własnością T-Mobile Polska S.A. w 

obrębie planowanej inwestycji - kabel światłowodowy. Nr ref. WTTMPL/19/05/56 

50. Wniosek Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Poznania dotyczący zmiany 

sposobu oraz miejsca składowania odpadów komunalnych z budynku Wagi Miejskiej oraz 

o uwzględnienie konieczności niwelowania różnicy wysokości pomiędzy poz.rynku a 

wejściem do bud. Wagi Miejskiej. Nr sprawy ZOU-IV.2512.7.2.2017 

51. Warunki techniczne na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul. I. 

Paderewskiego 2 w Poznaniu - Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. z dn. 20.11.2019 

Akceptacja dokumentacji planowanego przyłącza teletechnicznego Horyzont 

Technologie Internetowe Sp. z o.o. do nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego 2 w Poznaniu przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.  

 

2 Wytyczne i dokumenty techniczne dotyczące przebudowy sieci  

2.1 załączniki dotyczące sieci Aquanet 

Zał. AQ-1. Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT 

Zał. AQ-2. Wytyczne - wykonania archiwizacji 

Zał. AQ-3. Procedura zawierania umów 

Zał. AQ-4. Wzór umowy 

Zał. AQ-6. Protokół inspekcji Dostawy 

Zał. AQ-7. Karta obmiaru 
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Zał. AQ-8. Wytyczne cyfrowej inwentaryzacji sieci AQUANET SA 

Zał. AQ-9. Protokół rozliczeniowy 

Zał. AQ-11. Wytyczne do przygotowania dok. powykonawczej AQUANET SA 

Zał. AQ-12. Protokół przekazania placu budowy 

Zał. AQ-13. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału 

Zał. AQ-14. Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska 

Zał. AQ-15. Procedura i odpowiedzialność dot. znakowania inwestycji 

Zał. AQ-16. Oznankowanie miejsca realizacji inwestycji CI 

Zał. AQ-17. Instrukcje dla Wykonawcy w zakresie przeprowadzania odbiorów w Spółce 

Zał. AQ-18. Warunki techniczne AQUANET S.A 

Zał. AQ-19. Uzupełnienie do zakresu prac 

Zał. AQ-20. Wytyczne do projektowania AQUANET S.A 

Zał. AQ-21. Standardy materiałowe sieci wodociągowe 

Zał. AQ-22. Wytyczne dot. PZJ 

Zał. AQ-23. Zbiór instrukcji BHP 

Zał. AQ-24. Wytyczne dot. BIOZ 

Zał. AQ-25. Protokół przekazania obiektu 

Zał. AQ-26. Wytyczne wykonania inspekcji CCTV 

Zał. AQ-27. Standardy materiałowe sieci kanalizacji sanitarnej 

Zał. AQ-28. Instrukcja budowy harmonogramu 

Zał. AQ-29. Wytyczne dot. wyboru technologii renowacyjnych 

2.2 Koncepcja oświetlenia Starego Rynku autorstwa DL Studio z 2019 r. 

2.3 Zestawienia przyłączy  

2.3.1 przyłącza wodociągowe 

2.3.2 przyłącza kanalizacyjne 

2.3.3 przyłącza elektroenergetyczne  

2.3.4 przyłącza gazowe 

2.3.5 przyłącza cieplne 

2.3.6 przyłącza telekomunikacyjne 

2.4  Zestawienia remontów elewacji 

3 Załączniki graficzne - projekt koncepcyjny 

1. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01002 PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZKI 

3. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01003 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 

4. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01004 PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  

5. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

6. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 

7. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01007 PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA 

8. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01008 PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI 

OGÓLNOSPŁAWNEJ 

9. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01009 PROJEKTOWANA SIEĆ CO 

10. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01008 PLANSZA KOORDYNACYJNA UZBROJENIA TERENU 

11. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02001 TUNEL WIELOPRZEWODOWY ZBIORCZY 

12. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02002 TOALETA PODZIEMNA W BUDYNKU MUZEUM 

13. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02003 ŚMIETNIKI PODZIEMNE 

14. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02004 ZADASZENIE PASAŻU J.B. QUADRO 

15. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02005 PROJEKT ZIELENI - PLAN SYTUACYJNY 

16. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02006 PROJEKT ZIELENI - STREFA 1 

17. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02007 PROJEKT ZIELENI - STREFA 2 

18. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02008 PROJEKT ZIELENI - STREFA 3 
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19. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02009 PROJEKT ZIELENI - SZKICE 

 

4 Wymagania Wymiany Informacji (EIR). 

5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWiOR0B 

6 Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

6.1 Aktualna Mapa do celów projektowych 

6.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego – model BIM 

6.3 Standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami 

6.4 Analiza wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego na Starym Rynku 

w Poznaniu, Interra Geologia, Poznań, czerwiec 2020 

6.5 Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu - opracowanie 

dokumentacji, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2015 

6.6 Analiza geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego 

Rynku w Poznaniu, Raport z realizacji prac badawczych I Etapu”, Fundacja Nauka 

dla Budownictwa, Poznań, wrzesień 2015. 

6.7 Badania Archeologiczne Starego Rynku w Poznaniu. Wiercenia i Badania 

Geofizyczne. Raport Zbiorczy z Prac Badawczych w roku 2014, Fundacja Nauka dla 

Budownictwa, Poznań, grudzień 2014 

6.8 Przebudowa płyty Starego Rynku – opracowanie uzupełniające w zakresie 

określenia wielkości wód opadowych na obszarze Starego Rynku - opracowanie 

autorstwa Retencja.pl z 2017 r. wraz z aktualizacja z kwietnia 2020 r. 

6.9 OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunków gruntowo- wodnych oraz 

badań penetrometrem PANDA na terenie płyty Starego Rynku w Poznaniu oraz ulic 

przyległych z 2020 r, 

6.10  Raport z inspekcji CCTV Kanalizacji ogólnospławnej na terenie Inwestycji, 

wykonanej przez firmę Terlan, z dn. 22.06.2020 wraz z aktualizacją 

 

WAGA 

6.11 Projekt modernizacji izolacji fundamentów budynku Wagi Miejskiej, wraz z 

pozwoleniem na budowę 

VEOLIA 

6.12 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej w ul. Paderewskiego 

 

TOALETA 

6.13 Inwentaryzacja istniejącej toalety podziemnej w budynku Muzeum Wojskowego 

 

 

6.14 Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr ZG-OUO.41020.1.7842.2020 

 

6.15  Pole testowe nawierzchni 

 

7 Modele BIM 

8 Przedmiary  


