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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1 Inwestor  

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Odcinek linii kolejowej WKD nr 47 od Podkowy Leśnej Wschodniej do Pruszkowa 

 

1.3 Informacje wstępne o inwestycji 

Roboty brukarskie polegające na wykonaniu systemu oznakowań prowadzących dla osób niewidomych na 11 peronach 

zlokalizowanych na przystankach osobowych/stacjach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.  

 

1.4 Przystanki osobowe/stacje objęte zamówieniem: 

1.4.1 Podkowa Leśna Wschodnia (tylko peron nr 2, peron nr 1 nie jest objęty inwestycją): 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego, 

1.4.2 Otrębusy: 

 peron nr 1, kierunek do Warszawy, 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego, 

1.4.3 Kanie Helenowskie: 

 peron nr 1, kierunek do Warszawy, 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego, 

1.4.4 Nowa Wieś Warszawska: 

 peron nr 1, kierunek do Warszawy, 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego, 

1.4.5 Komorów: 

 peron nr 1, kierunek do Warszawy, 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego, 

1.4.6 Pruszków: 

 peron nr 1, kierunek do Warszawy, 

 peron nr 2, kierunek do Grodziska Mazowieckiego.  
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2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM  

Wykonanie robót budowlanych elementów zewnętrznych: 

2.1 Demontaż istniejących elementów tj. kostki brukowej, płyt chodnikowych itp. w miejscu układania ścieżek dotykowych,  

2.2 Korytowanie istniejącej podbudowy – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 

2.3 Wykonanie podbudowy pod kostkę i płytki dotykowe,  

2.4 Ułożenie kostki brukowej i płytek dotykowych na wykonanej stabilizacji,  

2.5 Zagęszczenie ułożonej kostki brukowej i płytek dotykowych, 

2.6 Wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy istniejącą kostką, płytą itp. 

 

Zaleca się Wykonawcy odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia, w celu oceny, we własnym zakresie, 

kosztu i ryzyka, jako czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu. Wizja 

lokalna ma charakter fakultatywny. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i poglądowy. Zawarte w przedmiarze robót 

zestawienia robót obrazują skalę robót budowlanych i mają umożliwić Wykonawcy ustalenie kosztów realizacji zamówienia, 

a tym samym ułatwić przygotowanie oferty. 

 

3. OPIS INWESTYCJJI 

 

3.1 Stan istniejący 

Przystanki objęte zakresem inwestycji zlokalizowane są na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Podkowa Leśna 

Wschodnia WKD – Pruszków WKD linii kolejowej WKD nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. 

Wszystkie perony mają nawierzchnię w postaci kostki brukowej bez płyty peronowej. Kolor nawierzchni wszystkich peronów 

jest jednolity – kostka betonowa 10x20 cm w kolorze bordowym.  

Wszystkie perony posiadają oznakowania w postaci żółtych linii wizualnych ostrzegawczych wzdłuż strefy zagrożenia na 

peronie oraz w miejscach zmiany wysokości, tj. schody oraz pochylnie. 

Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami 40x40 cm lub 35x35 cm w kolorze 

grafitowym, na niektórych peronach część płytek jest w kolorze żółtym. Nie spełniają one obowiązujących wymagań ani w 

zakresie rodzaju wypukłości nawierzchni, ani w zakresie wymaganego kontrastu dla ścieżek dotykowych (pas ostrzegawczy 

na wąskich peronach pełni także funkcję ścieżki prowadzącej). 

W większości przypadków zakończenia peronów, pochylnie i schody oraz przejazdy kolejowe zabezpieczone są balustradami 

w kontrastowym kolorze żółtym lub granatowym.  

Perony są jednokrawędziowe, o szerokości od ok. 1,80 m do ok. 4 m. 

Na peronach znajduje się wiele przeszkód punktowych w postaci słupów trakcyjnych, słupów oświetleniowych, zabudowanych 

szaf rozdzielczych, wiat przystankowych, śmietniczek i ławek zlokalizowanych często w odległościach niepozwalających na 

swobodne przeprowadzenie tras wolnych od przeszkód i wymagające zastosowania oznakowań ostrzegawczych 

minimalizujących ryzyko zderzenia z nimi osoby niewidomej.  

 

3.1.1 Podkowa Leśna Wschodnia 

Przystanek składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź 

peronową. Na peronie nr 1, który nie jest objęty niniejszym zamówieniem, zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. 

Na peronie nr 2 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką 

brukową. Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 40x40 cm. 

Na terenie przystanku zamontowany jest biletomat.  

 

3.1.2 Otrębusy 

Przystanek składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź 

peronową. Na peronie nr 1 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. Na peronie nr 2 zatrzymują się pociągi jadące 

w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką brukową. Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy 

zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 40x40 cm. Na terenie przystanku zamontowany jest biletomat.  

about:blank


Znak postępowania: WKD10c-27-8/2022            Załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy 
 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 16 

 

Na zachodniej głowicy peronów, przy wejściu na przystanek, znajduje się przejazd kolejowy. Położony jest wzdłuż 

ul. Natalińskiej. 

 

3.1.3 Kanie Helenowskie 

Przystanek składa się z dwóch peronów bocznych leżących po przeciwnych stronach ulicy. Każdy peron posiada jedną 

krawędź peronową. Na peronie nr 1 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. Na peronie nr 2 zatrzymują się 

pociągi jadące w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką brukową. Wzdłuż linii 

ostrzegawczej strefy zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 35x35 cm. Na przystanku nie ma 

pełnozakresowej kasy biletowej. Istnieje tylko punkt sprzedaży biletów jednorazowych (sklep), znajdujący się przy przystanku 
oraz biletomat. Pomiędzy peronami, przy wejściu na przystanek, znajduje się przejazd kolejowy. Położony jest wzdłuż ul. 

Piłsudskiego. 

 

3.1.4 Nowa Wieś Warszawska  

Przystanek składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź 

peronową. Na peronie nr 1 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. Na peronie nr 2 zatrzymują się pociągi jadące 

w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką brukową. Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy 

zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 35x35 cm. Na przystanku nie ma pełnozakresowej kasy 

biletowej. Istnieje tylko punkt sprzedaży biletów (sklep), znajdujący się przy przystanku oraz biletomat. Na zachodniej głowicy 

peronów, przy wejściu na przystanek, znajduje się przejazd kolejowy. Położony jest wzdłuż ul. Głównej. 

 

3.1.5 Komorów 

Stacja składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź peronową. 

Przy peronie nr 1 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. Przy peronie nr 2 zatrzymują się pociągi jadące w 

kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką brukową. Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy 

zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 35x35 cm. Przy peronie pierwszym znajduje się budynek 

stacyjny, w którym znajduje się kasa biletowa w postaci okienka kasowego dostępnego z zewnątrz. Kasa nie jest czynna całą 

dobę. Do budynku dobudowana jest wiata, która zadasza część peronu nr 1. Istnieją punkty sprzedaży biletów, które znajdują 

się w dwóch kioskach zlokalizowanych przy przystanku oraz biletomat. Na zachodniej głowicy peronów, przy wejściu na stację, 

znajduje się przejazd kolejowy. Łączy on ul. Brzozową z ul. M. Dąbrowskiej. Po jednej stronie drogi znajduje się chodnik dla 

pieszych. 

 

3.1.6 Pruszków 

Przystanek składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź 

peronową. Na peronie nr 1 zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Warszawy. Na peronie nr 2 zatrzymują się pociągi jadące 

w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia peronów pokryta jest kostką brukową.  Wzdłuż linii ostrzegawczej strefy 

zagrożenia peronu wbudowane są płytki z guzkami o wymiarze 35x35 cm. Przy peronie nr 2 znajduje się budynek stacyjny 

z kasą biletową i poczekalnią. Kasa nie jest czynna całą dobę. Bilety można zakupić również w punktach sprzedaży, które 

znajdują się w okolicy oraz w biletomacie. Na zachodniej głowicy peronów, przy wejściu na przystanek, znajduje się przejście 

naziemne przez tory. Łączy ono ul. Ewy z ul. Kraszewskiego. 
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3.2 Stan projektowany – wytyczne ogólne dla ścieżek dotykowych 

 

3.2.1 Definicje 

Trasa wolna od przeszkód – trasa komunikacji wolna od przeszkód stojących i wiszących. Zalecana szerokość 160 cm, 

dopuszczalna przynajmniej jedna szerokość ruchu laską – 90 cm. 

Ścieżka dotykowa - dotykowe oznakowanie trasy wolnej od przeszkód, mające na celu doprowadzenie do konkretnych 

miejsc, tj. przejść dla pieszych, schodów, windy, wejścia, wyjścia, kasy, biletomatu, słupa z dynamicznym systemem informacji 

pasażerskiej, umożliwiającym odsłuchanie komunikatów głosowych. Powinna być trwała i kontrastowa w stosunku do 

nawierzchni i składać się z dwóch elementów: 

a) ścieżki prowadzącej – ciąg o szerokości 40 cm, zbudowany z elementów z podłużnymi wypukłościami, ułożony powyżej 

lub w poziomie posadzki/chodnika, 

b) pól uwagi – kwadratowych pól o boku 60 cm, będących powierzchnią, na której umieszczono elementy punktowo 

wypukłe.  Elementy wypukłe powinny mieć formę ściętego stożka. Pola uwagi powinny być szersze niż pas prowadzący. 

Umieszcza się je na za krętach ścieżki, rozgałęzieniach i przed punktami docelowymi, do których doprowadza ścieżka 

dotykowa. W miarę możliwości, należy umieszczać ją w środkowej części ciągu, w rejonie skrzyżowania ścieżka powinna 

zawsze doprowadzać do środka pasa ostrzegawczego przed przejściem dla pieszych. 

Pas ostrzegawczy – zbiór elementów wypukłych (rodzaj elementów wypukłych taki sam jak na polach uwagi), ułożonych 

w linii prostej i umieszczonych w poziomie posadzki, umożliwiających ich postrzeganie przez dotyk – wskazane jest, aby był 

kontrastowy. Umieszcza się go przed przejściami dla pieszych, schodami, wejściami do budynków oraz na peronach 

i przystankach w celu poinformowania użytkownika o zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej lub o wejściu do budynku. 

Pas wizualny ostrzegawczy – linia wyznaczająca strefę zagrożenia na peronie, szer. 10- 20 cm, w kolorze żółtym. 

Linia wizualna ostrzegawcza – linia ostrzegawcza szer. 5 cm wyznaczająca miejsca niebezpieczne, tj. krawędź pierwszego 

i ostatniego stopnia, krawędzie pochylni, miejsca zmian różnicy poziomów w nawierzchni. 

 

3.2.2 Elementy ścieżek dotykowych na peronach WKD  

a) Ścieżka prowadząca 

szer. 40 cm, płytka 40x40x8 cm, kolor biały. 

zakres stosowania:  

ścieżka prowadząca wzdłuż trasy wolnej od przeszkód na peronach, których szerokość umożliwia prowadzenie jej z dala 

od strefy zagrożenia peronu w sposób bezkolizyjny, na odejściu od głównej trasy komunikacyjnej dla doprowadzenia do 

punktów docelowych. 

zalecenia umieszczania:  

 w osi trasy wolnej od przeszkód, do pierwszego miejsca siedzącego licząc od głównego wejścia na peron, 

 w wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest prowadzenie wzdłuż krawężników, obrzeży lub cokołów o wysokości 

min. 10 cm. W takich przypadkach nie należy umieszczać równolegle ścieżek prowadzących, 

 w przypadku braku płyty peronowej (system peronowy z kostki brukowej) i na wąskich peronach istnieje możliwość 

doprowadzenia ścieżki prowadzącej do ostrzegawczego pasa dotykowego znajdującego się wzdłuż strefy 

zagrożenia, 

 min. 0,4 m od pasa ostrzegawczego, 

 min. 0,4 m od krawędzi trasy wolnej od przeszkód, 

 min. 0,4 m od przeszkód, 

 gdy trasy od wejścia na peron są analogiczne do pochylni i do schodów, ścieżki kierujemy do pochylni. 

b) Pole uwagi 

60x60 cm, płytka 60x60x8 cm lub 4 szt. 30x30x8 cm, kolor biały. 

zakres stosowania:  
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na zakrętach ścieżki, rozgałęzieniach i przed punktami docelowymi, do których doprowadza ścieżka dotykowa. 

zalecenia umieszczania:  

 50 cm od punktu docelowego, 

 w osi ścieżki prowadzącej. 

c) Dotykowy pas ostrzegawczy 

szer. 40 cm, płytka 40x40x8 cm, kolor biały. 

zakres stosowania:  

wzdłuż pasa ostrzegawczego strefy zagrożenia peronu na całej długości, przed przejściami dla pieszych, schodami, 

pochylniami, wejściami do budynków,  w celu poinformowania użytkownika o zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej, 

np. do przeszkody tj. słup trakcyjny na peronie. Na wąskich peronach, na których brak miejsca dla umieszczenia ścieżki 

prowadzącej, pas ostrzegawczy wzdłuż peronu pełni funkcję ścieżki prowadzącej wzdłuż peronu, na zakończeniach 

peronu. 

zalecenia umieszczania:  

 zalecana odległość od przeszkód, krawędzi schodów, wejść do budynków, okienek kasowych 50 cm, 

w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zbliżenie pasa ostrzegawczego na 30 cm do krawędzi schodów,  

 za pasem ostrzegawczym peronu bezpośrednio za żółtym pasem, 

 na początku i końcu pochylni – zalecane jest umieszczenie w odległości 50 cm od początku i końca pochylni, jednak 

ze względu na ograniczoną ilość miejsca na peronach WKD przyjmuje się zasadę umieszczania bezpośrednio przez 

zmianą nachylenia powierzchni na górnym i dolnym spoczniku, 

 w miejscach, w których konieczne jest poprowadzenie osoby niewidomej w sposób omijający słupy trakcyjne, 

znajdujące się często w kolizji z głównym ciągiem pieszym ścieżek prowadzących. Zalecana odległość od słupa 

30-50 cm, ze względu na ograniczoną ilość miejsca na peronie, 

 na końcach peronów, na których ustawione są skrzynie z piaskiem i solą - szersze niż 50 cm - pas ostrzegawczy 

należy wykonać w odległości 50-60 cm, tak by nie znajdował się pod skrzynią. 

d) Dotykowy pas ostrzegawczy przy przejściach przez tory i przez ulicę 

szer. 60 cm, płytka 60x60x8 cm lub 4 szt. 30x30x8 cm, kolor biały. 

zakres stosowania:  

przed przejściem przez tory/ulicę, wyjątkowo w punktach, gdzie brak miejsca na odsunięcie pasa ostrzegawczego 

40 cm od krawędzi schodów, dopuszcza się wykonanie pasa szerokości 60 cm bezpośrednio za linią ostrzegawczą 

wizualną pierwszego i ostatniego stopnia, 

zalecenia umieszczania:   

50 cm od jezdni, krawędzi torowiska. 

 

3.2.3 Zasady oznakowania poszczególnych miejsc na peronie 

Należy dążyć do prowadzenia osoby niewidomej trasami wolnymi od przeszkód 

Pochylnie 

 przed początkiem i końcem pochylni umieszczamy pas ostrzegawczy 40 cm sygnalizujący zmianę nachylenia 

powierzchni, 

 na pochylni nie prowadzimy ścieżek dotykowych - funkcję prowadząca pełnią balustrady i pochwyty, 

 ścieżka prowadząca doprowadzająca do początku pochylni, powinna być umieszczona 40 cm od pochwytu/ 

balustrady, 

 piesze drogi o nachyleniu podłużnym do 6% należy wykonywać w standardzie chodnika, nie ma konieczności 

oznakowania jak pochylnie. 

Schody 

 50 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem wykonać pas ostrzegawczy 40 cm, 
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 w wąskich miejscach dopuszcza się 30 cm lub pas 60 cm na styku ze schodami, 

 pierwszy i ostatni stopień oznakowany linią wizualną w kolorze żółtym szer. min. 5 cm. 

 

3.2.4 Kolorystyka płytek 

Rekomendowany kontrast do oznaczeń bezpieczeństwa wynosi 50- 70%. 

Kolor płytek przyjęty dla peronów WKD przy bordowej nawierzchni - biały.  

 

3.2.5 Wymagania materiałowe dla parametrów płytek dotykowych 

 Kolor płytek – biały, 

 Płytki barwione w całej masie, 

 Gwarancja – minimum 10 lat, 

 Antypoślizgowość/przyczepność: min. R11, 

 Wykonane z wysokogatunkowej klasy betonu min. C50/67, z rozproszonym włóknem polimerowym, 

 Nasiąkliwość do 3 % 

 klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF4. (parametry ważne przy utrzymaniu zimowym, odporność na sól i chemiczne 

środki odladzające), 

 Siła niszcząca: Minimalne obciążenie niszczące 45 [kN] (odporność na uderzenia przy odladzaniu), 

 Wytrzymałość na zginanie/zrywanie: Klasa 3, średnia minimalna wytrzymałość, 8 MPa, 

 Zastosowanie - jako nawierzchnie na zewnątrz. 

 

3.2.5.1 Płytki ostrzegawcze z guzkami stożkowymi  

Pas ostrzegawczy w strefie zagrożenia z płytek 40x40x8 cm,  

Pas ostrzegawczy o szerokości 60 cm z płytek 60x60x8 cm lub z płytek 30x30x8 cm,  

Pole uwagi w kwadracie o boku 60 cm z płytek 60x60x8 cm lub z płytek 30x30x8 cm. 

UWAGA: w przypadkach gdy betonowa podkonstrukcja  podłoża nie pozwala na wbudowanie płytek 8 cm, 

dopuszcza się zastosowanie płytek gr. 3 cm, z zastrzeżeniem zastosowania wyrobów tego samego producenta i po 

uprzednim uzgodnieniu zmiany rozwiązania z Zamawiającym. 

 Guzki w postaci ściętych stożków, 

 Ułożone na kwadratowej siatce równolegle lub pod katem 45 stopni, 

 Górna średnica powierzchni znaku wypukłego 20-30 mm, 

 Średnica podstawy znaku wypukłego 30-40 mm, 

 Rozstaw w osiach 60-80 mm, 

 Wysokość znaku wypukłego 6 mm + 1 mm. 
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3.2.5.2 Ścieżka prowadząca  

 Płytka 40x40x8 cm, 

 Góra linii 10-20 mm, 

 Dół linii 20-40 mm, 

 Odległość między podstawami znaku 20-30 mm, 

 Wysokość znaku wypukłego 6 mm + 1 mm, 

 Fazowane na końcach 45° 

UWAGA: wysokość znaku wypukłego taka sama jak guzków. 
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3.2.6 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy użyć:: 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-EN 13043:2004 (PNB-11113:1996), cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-

1:2002 (PN-B19701:1997) i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 (PN-B-32250: 1988) 

lub równoważne. 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

(PN-B-32250) lub równoważne.  

Układanie kostki brukowej betonowej, itp. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 

niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 

+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Ułożenie nawierzchni 

z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 

w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 

dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 

z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny 

należy wypełnić: piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 

wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 

Nawierzchnię przed odbiorem należy oczyścić z piasku. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 

0,8 cm 

 

3.2.7 Zalecenia wykonawcze układania ścieżek dotykowych 

 Miejsca odejścia ścieżek doprowadzających lub pasów ostrzegawczych prowadzić w okolicach osi punktu 

docelowego, 

 Miejsca łączenia pasów płytek dotykowych pod katem 90 stopni powinny być zgrane fugami lub przesunięte 

symetrycznie osiowo „w szachownicę” w stosunku do fugi płytki na styku, 

 Na zakończeniach peronów przy skrzyniach z piaskiem pas ostrzegawczy na zakończeniu min. 60 cm od balustrady, 

przed skrzynią, 
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 Ścieżki doprowadzające do schodów i pochylni, w miarę możliwości 40 cm od balustrady, 

 Na pochylniach funkcję ścieżek prowadzących pełnią balustrady, 

 Pasy ostrzegawcze 40 cm i 60 cm wykonać z płytek o tym samym typie guzków, różnice w szrafie na planie są 

jedynie poglądowe, 

 Pasy ostrzegawcze umieszczać 50 cm od przeszkody, schodów, w wyjątkowych sytuacjach z powodu braku miejsca 

dopuszcza się 30 cm, 

 Przy słupach trakcyjnych w kolizji z ciągiem komunikacyjnym wykonać obejście w postaci pasów ostrzegawczych 

40 cm w odległości 30-50 cm od fundamentu - odejście pasa dostosować do układu fug płytek pasa ostrzegawczego 

wzdłuż peronu, 

 Przy układaniu ścieżek dotykowych należy unikać przecinania ścieżek przeszkodami takimi jak słupy wiat, słupy 

oświetleniowe, słupy trakcyjne, studzienki kanalizacyjne. W przypadku napotkania przeszkody na trasie ścieżki 

sposób rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym, 

 Do każdego elementu powinna kierować tylko jedna ścieżka. 

 

Załącznikami do niniejszego OPZ są plany peronów: „Koncepcja oznakowań prowadzących dla osób niewidomych 

na peronach Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, które stanowią jedynie informację o planowanym zakresie i wskazanie 

miejsc wykonania robót brukarskich. Plany peronów stanowią jedynie informację poglądową, wszelkie odległości 

i wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na gruncie.  

 

3.2.8 Zalecenia wykonawcze układania płytek 

 Górna powierzchnia płytek wskaźnikowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna 

być zgodna z fakturą zatwierdzonych próbek płyt, 

 Podbudowa pod wykonanie płytek zgodna z zaleceniami producenta płytek, 

 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora, 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić około 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana.  

3.2.8.1 Zasady układania płyt wskaźnikowych 

Płyty wskaźnikowe grubości 8 cm przy płytach peronowych i sąsiadującej nawierzchni z innych płyt chodnikowych i kostki 

betonowej należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na poziomie krawędzi sąsiednich elementów. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, 

regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym 

w niniejszym OPZ. Płyty mogą być przycinane. Płytek nie należy dobijać zagęszczarkami płytowymi – dobijanie wykonać 

młotkiem brukarskim poprzez elastyczną przekładkę. 

Zaleca się układanie płytek ze spoiną szer. do 3 mm w poziomie górnych krawędzi. Po ułożeniu płytek, spoiny wypełnić 

drobnym piaskiem lub miałem kamiennym. 

Zasada układania płytki wskaźnikowej 40x40x8 cm z guzkami w dwóch 

rzędach 

 

 

Zasada układania płytki wskaźnikowej 

40x40x8 cm z guzkami w jednym 

rzędzie 
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3.2.8.2 Sprawdzenie cech geometrycznych 

 

Sprawdzenie równości  

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą czterometrową co najmniej raz na każde 5 m2 ułożonego chodnika 

z wmontowanymi płytami wskaźnikowymi i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 0,5 cm. Różnice wysokości przylegających krawędzi płyt, kostki lub krawężnika nie 

mogą przekraczać 2mm. 

 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 

jednak nie rzadziej niż co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 1 cm. 
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Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 5 m2 chodnika. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru 

z podziałką milimetrową raz na działkę roboczą. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0,5 cm. 

 

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin  

Wypełnienie spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. Szerokość spoin nie 

powinna być większa od 3mm. 

 

Sprawdzenie barwy i desenia ułożonych płyt  

Barwa, typ płyt i deseń ułożonych płyt należy na bieżąco kontrolować zgodnie niniejszym OPZ. 

3.2.8.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie co najmniej jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem robót budowlanych, do 

przedłożenia do zatwierdzenia próbek materiałów, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi jakość materiałów zgodnie z niniejszym OPZ. Zamawiającego dopuści do użycia tylko te 

materiały, które zostaną przez niego zatwierdzone i będą zgodne z niniejszym OPZ.  

Materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą być nowe oraz wysokiej jakości. Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać zaleceń producenta materiałów zastosowanych do realizacji zamówienia. Zabrania się składowania materiałów 

niezbędnych do realizacji zamówienia na peronie. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji robót budowlanych 

Zamawiający może udostępnić Wykonawcy teren, który może służyć do składowania materiałów tj. plac pociągu sieciowego 

przy ul. Ceglanej w Komorowie. Wykonawca zabezpieczy materiały i sprzęt pozostawiony na terenie budowy oraz w miejscu 

składowania we własnym zakresie. 

Wykonawca rozpocznie realizację prac w kolejności usytuowania przystanków osobowych / stacji na linii kolejowej WKD 

począwszy od Peronu nr 2 przystanku osobowego Podkowa Leśna Wschodnia, a skończywszy na peronach stacji Pruszków 

WKD. 

Główne roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym ruchu pociągów, poza szczytem przewozowym. Szczyt 

przewozowy odbywa się w godzinach od 07:00 do 09:30 oraz od 15:00 do 18:00. Zamawiający, w tym czasie, dopuszcza 

prowadzenie robót budowlanych nie powodujących utrudnienia w przemieszczaniu się podróżnych. Nie dopuszcza się 

wykonywania robót w godz. 22:00 do 06:00 z uwagi na trwającą ciszę nocną.  

Wykonawca zabezpieczy obszar prowadzonych robót budowlanych w sposób  umożliwiający przemieszczanie się podróżnych 

po peronie oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. 

Wykonawca wykona zamówienie ze szczególną dbałością o estetykę wykonanych prac, w szczególności, pamiętając 

o zachowaniu odpowiedniego poziomu układanych płytek w stosunku do istniejącego poziomu nawierzchni.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli 

takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na koszt własny.   

Jeżeli w OPZ albo w Przedmiarze robót wskazano (marka, znak drogowy, producent, dostawca) materiały lub normy, aprobaty, 

o których mowa w § 6 ust. 23 Regulaminu, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

Rozwiązania te muszą zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Zamawiający zastrzega, że 

podane w OPZ wymiary mogą różnić się od rzeczywistych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest - przed 

dostawą i montażem - do samodzielnego dokonania pomiarów, celem właściwego doboru wymiarów do warunków 

rzeczywistych. 
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W przypadku materiałów zdemontowanych i nie uszkodzonych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany 

jest we własnym zakresie dostarczyć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku pozostałych materiałów 

zdemontowanych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, zgodne z zasadami ochrony 

środowiska, unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o odpadach. 

Wykonawca wykona roboty z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699). 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych do zrealizowania powinien gwarantować należytą jakość robót. 

Wykonawca uporządkuje miejsce wykonywania robót budowlanych po zakończeniu. 

Każdy peron zlokalizowany na przystanku osobowym / stacji zostanie odebrany odrębnym Protokołem odbioru robót. 

Warunki wykonania i odbioru robót będą się odbywały zgodnie z niniejszym OPZ oraz na warunkach określonych w Umowie. 

 

4. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU 

Wykonawca Robót Budowlanych w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego (określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Regulacjach Zamawiającego), BHP określonych w rozporządzeniu 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),  

 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania miejsca prowadzonych robót budowlanych w czystości i porządku, do 

usunięcia z terenu prowadzonych robót wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu każdego dnia 

pracy oraz do pozostawienia miejsca prowadzonych robót w stanie uporządkowanych, nie zagrażającym życiu 

i zdrowiu ludzkiemu, 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania 

prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracowników zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.”. 

 Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie – wymaga się zastosowania szczególnych środków ostrożności. 

Ze względu na prowadzenie robót na terenie kolejowym, na którym będzie odbywać się ruch kolejowy należy zwrócić 

szczególną uwagę na polecenia i ostrzeżenia pracowników Zamawiającego związanych z tym ruchem. Przed 

przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonania prac objętych umową, wyznaczony przez 

Zamawiającego kompetentny pracownik służby BHP poinformuje pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych prac, a także udzieli informacji stosownie do zapisów art. 207 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn.zm.), 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracowników realizujących bezpośrednio zamówienie oraz 

podwykonawców, 

 Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz przeszkolenie do pracy przy czynnym ruchu kolejowym, 

 Wykonawcę zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o obecności na jego terenie podwykonawców, 

a także innych osób pracujących na ich rzecz przed rozpoczęciem przez nich prac. 

 Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do: 

 wyposażenia pracowników w odpowiednie do zagrożenia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

odzież i obuwie robocze przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiającego, 

 wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót stosownie do zagrożeń zgodnie z wymogami 

przepisów budowlanych, 

 instruktażu pracowników z zakresu BHP przy wykonywaniu robót przy czynnym ruchu kolejowym, przed 

przystąpieniem do ich realizacji, 

 używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi 

dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami, 

 instruktażu pracowników z zakresu BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu używanego podczas 

wykonywania prac. 

 Wykonawca / Podwykonawca i inne osoby pracujące na jego rzecz zobowiązuje się do: 
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 posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich i szkoleń BHP, 

 posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących 

przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca oświadcza, że w sprawach BHP będzie łącznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami 

Podwykonawców respektował uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiającego. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnienie Podwykonawców i zobowiązany jest do umieszczania 

w zawieranych z Podwykonawcami umowach wykonywane na terenie Zamawiającego wymogów określonych 

w niniejszym OPZ. 

 Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Inspektor nadzoru budowlanego, który ma prawo wydawać polecenia oraz 

weryfikować jakość i zgodność robót. 

 

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w sposób spełniający wymagania ustawy Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 

987 z późn. zm.), przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.  

 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Udostępnienie miejsca wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

7.1 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 1984)  

7.2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn.zm.) 

7.3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. 

7.4 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) 

7.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm.) 

7.6 Wytyczne Polskiego Związku Niewidomych. 

7.7 PN-EN 13748 Płyty wskaźnikowe. Wymagania i metody badań. 

7.8 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

7.9 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

7.10 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

7.11  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

7.12  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 

8.1 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonać dokumentację zdjęciową stanu 

istniejącego peronów (miejsc, w których będzie realizowana usługa brukarska). 

8.2 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zamówienia wykonać dokumentację zdjęciową miejsc, w których 

zrealizował usługę brukarską. 

8.3 Wykonaną dokumentację zdjęciową, o której mowa w pkt. 8.1 i 8.2 OPZ, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Dokumentacja ta będzie stanowiła załącznik do Protokołu odbioru. 
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8.4 W celu wizualizacji stanu istniejącego peronów, Zamawiający załączył dokumentację zdjęciową, która stanowi załącznik 

nr 2 do OPZ. Nie zwalnia to Wykonawcy z przygotowania własnej dokumentacji zdjęciowej przed przystąpieniem do 

realizacji prac brukarskich. 

8.5 W cenie oferty należy uwzględnić ewentualną odbudowę elementów, które w trakcie realizacji robót budowlanych ulegną 

zniszczeniu lub zostaną rozebrane, celem wykonania opisanego zakresu prac budowalnych. 

8.6 Elementy, które nie są przeznaczone do wyburzenia/rozebrania należy przywrócić do stanu, co najmniej, zastanego. 

8.7 W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia kostki brukowej zalecane jest uzupełnienie kostką tożsamą z kostką 

na danym peronie.  
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Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Koncepcja oznakowań prowadzących dla osób niewidomych na peronach Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej, na który składają się rysunki: 

Załącznik nr 1A – Podkowa Leśna Wschodnia (tylko peron nr 2) 

Załącznik nr 1B – Otrębusy 

Załącznik nr 1C – Kanie Helenowskie 

Załącznik nr 1D – Nowa Wieś Warszawska 

Załącznik nr 1E – Komorów 

Załącznik nr 1F - Pruszków        

2) Załącznik nr 2 - Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego peronów 

3) Załącznik nr 3 – (Z-1) Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, wykonywanych 

przez pracowników zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.  


